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RESUMO 

 
 
Este estudo enfoca um importante aspecto do processo de ensino da leitura: as estratégias de 

compreensão leitora inseridas nas práticas das docentes da educação infantil. Esta pesquisa 

teve como objetivo compreender como vem sendo trabalhadas essas estratégias pelas 

professoras dos Centros de Educação Infantil na prática de formação de leitores. A discussão 

gira em torno da leitura, importante temática para a produção científica e para a Educação 

Infantil, que se materializa na possibilidade desse trabalho ter início nessa etapa de ensino, 

promovendo uma reflexão sobre o ensino aprendizagem da compreensão leitora. O referencial 

teórico é o que toma como base a perspectiva sociointeracionista de leitura enquanto 

construção de sentido e significado interativo do sujeito com o texto. Desse modo, fomos 

buscar as contribuições de autores como: Terzi (1995), Colomer e Camps (2002) com o 

significado e sentido da leitura, em Leal e Melo (2002) a reflexão sobre a compreensão 

leitora, em Solé (1998) as estratégias de leitura e em Teberosky e Colomer (2003) os desafios 

voltados para o ensino aprendizagem da leitura. Abordamos a história da educação infantil, 

trazendo um breve histórico dessa educação em outras épocas, bem como a sua repercussão 

no contexto social brasileiro e, de modo particular, em Pernambuco. Como forma de 

aprofundamento das questões relativas à temática buscou-se, também, contextualizar esse 

ensino aprendizagem, apresentando os modelos e concepções do que é ler e o que são as 

estratégias de leitura, além de apontar os desafios para ensinar a ler. Para compor nossos 

dados, escolhemos como instrumentos metodológicos: a entrevista semiestruturada e a 

observação das salas de aulas. A análise e a interpretação dos dados revelaram que, as 

professoras da educação infantil, participantes dessa pesquisa, não só utilizam as estratégias 

de compreensão leitora antes, durante e após a leitura, mas o fazem de forma diversificada. Os 

resultados apontaram ainda, que elas usam mais as estratégias de compreensão leitora antes e 

durante, do que após a leitura. Nesse sentido, com base no suporte teórico estudado, essa 

prática desenvolvida por essas professoras, em que utilizam as estratégias de compreensão 

leitora, é um elemento importante para a formação do sujeito leitor. Por isso, acreditamos que 

este desafio deve ser iniciado desde a educação infantil.  

 

Palavras chave: Leitura; Estratégias de compreensão leitora; Educação Infantil 
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ABSTRACT 

 

 

This study focuses on a signification aspect in the process of teaching reading: reading 

comprehension strategies embedded in the practices of childhood education teachers. This 

research aimed to understand how these strategies, when forming readers, have been worked 

by the teachers of Childhood Education Centers. The discussion revolves around reading, 

important thematic for scientific production and Childhood Education, which is made real in 

the possibility of such work to be put into effect in this learning stage, thus promoting 

reflection on the teaching-learning of reading comprehension. The theoretical framework is 

founded on the socio-interactionist perspective of reading as constructing interactive meaning 

and significance between the reader and the text. Moreover, we have found contributions in 

authors such as: Terzi (1995), Colomer and Camps (2002) with the meaning and significance 

of reading, in Leal and Melo (2002) the reflection on reading comprehension, in Solé (1998) 

the reading strategies and in Teberosky and Colomer (2003) the challenges towards the 

teaching-learning of reading. We discuss the history of children‟s education by presenting a 

brief history of it at other times as well as its impact on the Brazilian social context and, 

particularly, in Pernambuco. As an in-depth look at the questions relating the thematic it is 

also intended here to contextualize teaching-learning by showing models and conceptions of 

what reading and reading strategies consist of, besides identifying the challenges of teaching 

reading. To compose our data we chose as methodological tools: semi-structured interview 

and class observation. The analysis and interpretation of the data revealed that childhood 

education teachers, taking part in this research, not only use reading comprehension strategies  

before, during reading and after it, but  they do it in a diversified way. The results also 

indicated that they use more the reading comprehension strategies before and during reading 

than after it. Accordingly, based on the theoretical support studied here, this practice 

developed by these teachers in making use of reading comprehension strategies is an 

important element for the formation of the reader. Therefore, we believe that this challenge 

must be initiated in childhood. 

 

 

 

 

Key-words: Reading; Reading comprehension strategies; Childhood Education.            
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INTRODUÇÃO 

 

A leitura continua ocupando um papel preponderante tanto no âmbito da produção 

científica como na perspectiva de contribuir para a formação de sujeitos leitores. Nessa 

perspectiva, essas produções vêm atuando de forma a apontar possibilidades de os professores 

refletirem sobre suas práticas alfabetizadoras, buscando perceber como acontece o processo 

de articulação teoria e prática. 

Levando-se em consideração o ensino-aprendizagem da leitura e as dificuldades 

encontradas para a implementação desse processo, bem como a importância da temática para 

a formação de leitores que ao longo dos anos preocupou, e ainda, preocupa grande parte dos 

pesquisadores da área da Linguagem. Sabemos que, o ato de ler é antes de tudo um objeto de 

ensino, mas é necessário que se transforme num objeto de aprendizagem, pois significa o 

envolvimento necessário das crianças, sujeitos ativos dessa construção. 

É, portanto, nessa perspectiva que estamos propondo essa investigação, buscando antes 

de qualquer coisa proporcionar a você, leitor, uma reflexão sobre esse tema que é tão 

essencial quanto possível de ser vivenciado na escola, em especial na sala de aula da educação 

infantil. 

De fato, o tema selecionado é muito complexo, pois está focado no trabalho da leitura na 

pré-escola, mais especificamente na compreensão de como as professoras trabalham as 

estratégias de leitura com as crianças. É preciso, ainda esclarecer que reconhecemos os riscos 

que corremos, mas acima de tudo desejamos oportunizar a cada leitor, um novo olhar sobre a 

temática, sobre a sua própria prática. No entanto, fiquem sabendo que esta pesquisa é fruto de 

um olhar, resultado de um desejo, de muita vontade e dedicação. Claro, que não está acabado, 

até porque nada tem ponto final.  

Nesse sentido, as assertivas reflexivas dos pesquisadores, entre eles Solé (1998), Terzi 

(1995), Colomer e Camps (2002) prendem-se ao significado e sentido do processo de ensino-

aprendizagem da leitura. Dessa forma, o panorama recente sobre compreensão de leitura 

considera que o leitor é um participante muito mais ativo do que se pensava anteriormente. O 

bom leitor constrói e reconstrói um modelo que leva em consideração todos os detalhes do 

texto na medida em que lê.  

Dessa forma, concordamos com Jolibert (2003, p.79), quando diz que: “Ler é questionar 

um texto, isto é, construir ativamente um significado em função de suas necessidades e de 

seus projetos, a partir de diferentes princípios, de natureza distinta e de estratégias pertinentes 

para articulá-los”. 
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É importante que se ressalte que no ato de ler acontece a interação autor/ texto/ leitor, e 

neste jogo são articulados os conhecimentos prévios do leitor, onde a relação de sentido vai 

acontecer de acordo com o seu entendimento. 

Decididamente, ler é produzir sentido, é interagir com o texto em busca de um objetivo. 

É informar-se, seguir instruções e revisar o próprio escrito, significando assim que há um 

leitor ativo a examinar e processar um texto, e que sua leitura deve ter um objetivo, do qual 

não pode ser esquecido quando se pretende ensinar a ler. 

E como destaca Solé (1998, p. 22), “os objetivos da leitura são elementos que devem ser 

levados em conta quando se trata de ensinar as crianças a ler e a compreender”.  

Considerando a necessidade de melhoria na qualidade do ensino, a leitura e a escrita são 

reconhecidas como essenciais para a formação do cidadão leitor e produtor de texto. Essas 

competências devem ser construídas no decorrer de todo o Ensino Básico, e iniciado já na 

Educação Infantil. 

Na atualidade, a Educação Infantil alcança projeção como objeto de discussão nas 

instâncias governamentais ao constituir-se como dever do estado e direito subjetivo da 

criança, partindo-se do pressuposto de que a educação formal daquela assume um papel 

importante na construção das estruturas de aprendizagem bem como na possibilidade de 

seguir aprendendo, além de sedimentar as bases da personalidade do ser humano.  

Em Pernambuco, testes de desempenho de leitura de alunos dos Centros de Educação 

Infantil apontam para melhor desempenho da criança em relação a outras escolas. Tal 

realidade nos faz indagar: que estratégias de leitura estão sendo utilizadas na prática 

pedagógica da educação infantil, no ensino de leitura pelos professores, em sala de aula, com 

seus alunos? 

   Nossa indagação surgiu a partir de um trabalho realizado na coordenação da Educação 

Infantil da Secretaria de Educação do estado de Pernambuco quando foi vivenciada 

experiência em relação à formação continuada dos Centros de Educação Infantil, na 

perspectiva de construir espaços apropriados. A partir das nossas indagações, pretendemos 

desenvolver uma investigação que possibilite compreender quais estratégias de leitura as 

professoras daqueles Centros utilizam na prática de formação de leitores. 

Esperamos conseguir êxito nas nossas reflexões bem como com esses estudos fomentar 

o intercâmbio e a discussão entre os docentes para a importância da linguagem no 

desenvolvimento da aprendizagem da criança. Para tanto, propomos a análise das diferentes 

práticas docentes no trabalho de leitura e a identificação das estratégias de compreensão 

leitora presentes nessas práticas como objeto de investigação e aprofundamento. 
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Por outro lado, enfocando o trabalho de estratégias de leitura na prática docente da 

educação infantil acreditamos possibilitar a reflexão dos educadores que contribua para 

formação de leitores. 

Nesse sentido, objetivamos com esse estudo compreender como vêm sendo trabalhadas 

as estratégias de leitura pelas professoras dos Centros de Educação Infantil na prática de 

formação de leitores. Desse modo, pretendemos observar e analisar as diferentes práticas 

docentes no trabalho de leitura, para, através dessa análise, identificar em que medida as 

estratégias de compreensão leitora estão presentes nas práticas de leitura das professoras, e 

assim, verificar as concepções de ensino da leitura das professoras e as evidências em suas 

respectivas práticas e averiguar as concepções que as professoras do Pré II e do Pré Alfa têm 

sobre a importância do trabalho com as estratégias de leitura.  

Após elencarmos os objetivos, propomos para essa investigação a utilização de 

entrevistas semi-estruturada e a observação da sala de aula como instrumentos metodológicos 

para a obtenção dos dados e posteriormente análise dos materiais coletados. A análise nos 

possibilitou a confirmação da nossa hipótese: a de que as docentes da educação infantil fazem 

uso das estratégias de compreensão leitora, bem como permitiu encontrar achados com muita 

relevância para nossa pesquisa. 

Agora, como forma de melhor situar o leitor, apresentaremos o esquema elaborado para 

a realização desse estudo. 

Na primeira parte, realizamos um breve histórico da educação infantil, tratando sobre a 

educação infantil no contexto social brasileiro e em Pernambuco, além da organização 

curricular dos Centros de Educação Infantil. Tratamos ainda sobre contribuições teóricas para 

o ensino-aprendizagem da leitura, as concepções, modelos, estratégias e hipóteses de leitura, 

os gêneros textuais e o desafio de ensinar a ler. 

Na segunda parte, apresentamos nossa metodologia e esclarecemos o modo como foi 

utilizado cada um dos instrumentos. 

Na terceira e última parte, focalizamos o olhar sobre a análise dos dados coletados com 

os instrumentos apresentados anteriormente fazendo um cruzamento desses dados buscando 

comparar as práticas que se aproximam ou se distanciavam com o falado e o constatado em 

sala, destacando as respostas adquiridas e a confirmação da hipótese inicial. 

Nas considerações finais, mostramos os resultados encontrados e as possibilidades de 

outras pesquisas que este estudo pode proporcionar. Apontamos ainda, que nessa investigação 

não foram esgotadas todas as questões, embora os achados tenham sido bastante significativos 

e satisfatórios, enquanto um primeiro e valioso olhar, frutos dessa pesquisa.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 Compreender como vêm sendo trabalhadas as estratégias de leitura pelas 

professoras dos Centros de Educação Infantil na prática de formação de leitores.  

 

Objetivos Específicos 

 Analisar as diferentes práticas docentes no trabalho de leitura; 

 Identificar em que medida as estratégias de compreensão leitora estão presentes 

nas práticas de leitura das professoras; 

 Verificar as concepções de ensino da leitura das professoras e as evidências em 

suas respectivas práticas; 

 Averiguar as concepções que as professoras do Pré II e do Pré Alfa têm sobre a 

importância do trabalho com as estratégias de leitura. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nesta proposta de estudo, faremos uso de um referencial teórico sociointeracionista, que 

pressupõe a leitura como construção de sentido e significado interativo do sujeito com o texto, 

embasados numa metodologia orientada pelas recomendações dos estudiosos que se 

debruçam na abordagem de temas importantes que visam desenvolver, com as crianças, desde 

o início de seu processo de escolarização, na educação infantil, o gosto e o prazer pela leitura, 

nas mais diversas situações didáticas, sendo estas desafiadoras, mas possíveis de serem 

realizadas. 

Nessa perspectiva, as experiências de escolarização prévias fazem com que 

desenvolvam a capacidade de uso, reflexão e domínio das propriedades sobre os diferentes 

textos que circulam socialmente. Essa questão não se esgota em um ano letivo, mas se 

constrói nas vivências culturais que envolvem as práticas de leitura e de escrita que os 

aprendizes têm oportunidade de vivenciar, antes mesmo de iniciar sua educação formal. 

Dessa forma, a seguir na fundamentação teórica, achamos de fundamental importância 

abordar a história da educação infantil, trazendo um breve histórico dessa educação em outras 

épocas, bem como mostrar a repercussão dessa história no contexto social brasileiro e, de 

modo particular, no estado de Pernambuco. Como forma de aprofundamento das questões 

relativas à temática sobre as práticas docentes da leitura buscaremos, também, contextualizar 

esse ensino-aprendizagem, definindo o que é ler e o que são estratégias de leitura, além de 

apontar para os desafios que são evidentes na prática de ensinar a ler, principalmente na 

prática diária da educação infantil.  

 

 

1.1 HISTORIANDO A EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

1.1.1 Breve histórico da Educação Infantil 

 

 Para entendermos sobre o surgimento da Educação Infantil no Brasil, achamos 

importante nos reportar à história do seu aparecimento em outros países, em outras épocas, 

que de certa maneira, colaborou com várias influências para que ela existisse com essa 

dimensão em nosso país. Nossa intenção é a de oferecer uma breve noção acerca das ideias de 
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pensadores que se preocuparam e se interessaram pelo estudo da criança pequena, ao longo 

dos anos.  

As primeiras ideias sobre educação da criança que temos são as deixadas por Platão 

acerca do objetivo daquela educação, que era dever e atribuição da família o preparo para a 

vida futura, seguindo os padrões determinados pela Igreja. A ideia sobre a educação pré-

escolar, de fato, só acontecia no lar. Sendo assim, poderemos citar os grandes filósofos que no 

início do século XIX presenciaram o término da Revolução Francesa bem como surgimento 

das inovações pedagógicas.  

Considerando este contexto é de vital importância a reflexão sobre esse período e para 

isso convém que tracemos uma linha do tempo, abordando os principais pensadores que 

influenciaram e que foram influenciados pelas ideias de Froebel sobre as crianças pequenas, 

poderemos considerá-la da seguinte forma: Comênius (1592-1670); Rousseau (1712-1778); 

Pestalozzi (1746-1827); Froebel (1782-1852); Decroly (1871-1932); Montessori (1870- 

1952).  

 John Amos Comenius desenvolve um tratado da arte universal de ensinar tudo para 

todos chamado “Didactica Magna”. Esboça o plano da Escola Maternal que prevê a 

educação pré-escolar utilizado para facilitar o processo de aprendizagem das crianças, como 

citado em Kishimoto (1988). Deve-se ainda, a Comenius que defendia o método de ensino da 

leitura utilizando a palavra toda, bem como condenava o uso da soletração empregado no 

ensino das letras.  

 Como é apontado por Nicolau (1986), foi Jean Jacques Rousseau que chamou a atenção 

para as necessidades da criança e as condições de seu desenvolvimento, defendendo a ideia de 

que a verdadeira finalidade da educação é ensinar a criança a viver e a aprender a exercer a 

liberdade.  

 Ainda segundo este autor, ninguém acreditou mais que João Pestalozzi no poder da 

educação para aperfeiçoar o indivíduo e a sociedade. Ele defendia a ideia de que a criança 

inicia sua aprendizagem desde o nascimento e introduziu o uso de material concreto. 

 Friedrich Froebel que reformulou a educação com suas ideias de desenvolvimento livre 

e espontâneo do ser, inspirou-se no amor à criança e à natureza. Foi o criador dos famosos 

“Jardins de Infância”, pois acreditava que o fundamento de toda a educação do homem era a 

percepção, e de que nela deveria basear-se toda a chamada primeira infância. Seu maior 

propósito com esses jardins era o de orientar, guiar e cultivar, nas crianças, suas tendências 

divinas e essência humana através dos jogos, dos brinquedos e das atividades livres, assim 

como Deus fazia com as plantas da natureza. Para ele, família e escola deveriam trabalhar 
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juntas. Pois, cabia à mãe o papel social e educativo da criança, em primeira instância. Já na 

escola, considerava como papel do professor estar sempre entre as crianças, brincando com 

elas, ensinando-as e estimulando-as a fazerem as coisas por si mesmas. 

 Ovide Decroly destacou o caráter global da atividade infantil e a função de globalização 

do ensino, pois acreditava que a educação se constitui na preparação para a vida adulta. A sua 

proposta pedagógica de renovação do ensino e organização das atividades escolares em 

“centros de interesse”, onde a criança passa por três momentos: o da observação, o da 

associação no tempo e no espaço e a expressão. 

 Devemos à Maria Montessori a mudança dos rumos da educação tradicional, pois esta 

privilegiava a formação intelectual. Emprestou um sentido vivo e ativo à educação, destacou-

se pela criação de Casas de Crianças, instituições de educação e vida, e não apenas, lugares de 

instrução.  

 De acordo com Kramer (2003, p. 28), essas ideias românticas da “[...] criança como 

sementinha, de pré-escolar como “jardim” e de professora como “jardineira”, deixam de 

considerar os aspectos sociais e culturais [...]”. Essas visões chegaram a nosso país através da 

Escola Nova nas décadas de vinte e trinta, sendo até hoje muito difundida. Embora 

reconheçamos a importância e a grande contribuição dada por esses educadores, entretanto, 

percebemos também seus limites em não considerar a heterogeneidade social e o papel da pré-

escola no contexto social e para a educação brasileira. 

 Com essa linha de tempo buscamos mostrar um pouco de como a educação das crianças 

pequenas ao longo dos tempos foi se constituindo e abordaremos a seguir como vem sendo 

postulada, no nosso país, e, em destaque, no estado de Pernambuco.  

 É preciso, no entanto, esclarecer que a prioridade era da educação pré-escolar nesse 

período e que só agora fazemos uso do termo educação infantil. 

 Nas últimas décadas, notadamente no Brasil, a educação infantil vem se fortalecendo 

como direito das crianças de zero a seis anos. Essa fase que se define como a primeira etapa 

da Educação Básica, ou seja, como ponto de partida da educação da criança, assume um papel 

importante na construção das estruturas de aprendizagem, porque possibilita o seguir 

aprendendo, além de sedimentar as bases da personalidade do ser humano e da cidadania. 

 O fim da década de 70 e anos 80 são marcados pela difusão da teoria da privação 

cultural que vinha fundamentar os programas de educação pré-escolar de caráter 

compensatório. Esses programas traziam uma perspectiva de combater o fracasso escolar de 

crianças brasileiras por meio de “compensação”, que era oferecida no pré-escolar. 
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 Com a Constituição de 1988, e embalada por sérias discussões e debates, a educação 

infantil passa a assumir e a se garantir como direito de todo cidadão e dever do Estado. Na 

década de noventa, surgiu uma leva de discussões sobre conceitos de infância e de que forma 

se processava a sua educação. Toda essa reflexão contribuiu para solidificar mais o conceito 

de educação que com a Lei de Diretrizes e Bases, Nº. 9394/96, coerente com o que já 

avançara, evidenciou-se a educação infantil, inserida definitivamente na Educação Básica.  

 Isto significa que, tendo sido incorporada à Educação Básica Nacional, a educação 

infantil passa a fazer parte das estruturas regulares de ensino o que implica não apenas em 

oferta, mas em normatização e fiscalização pelos sistemas de ensino. 

 

1.1.2 A Educação Infantil no contexto social brasileiro 

 

 A expressão “Educação Infantil”, no Brasil, diz respeito ao atendimento educacional de 

crianças de zero a cinco anos, mas nem sempre foi assim. Mesmo porque a ideia de educar 

crianças não é uma tarefa tão simples. 

 O atendimento à infância, no nosso país, como em muitos países subdesenvolvidos, teve 

seu início marcado pela ideia de assistência ou amparo aos pobres e necessitados e, como 

consequência, temos instituições predominantemente filantrópicas e assistenciais, vinculadas 

aos órgãos de assistência e bem estar social e não, aos órgãos do sistema educacional em suas 

diferentes esferas. 

 Observa-se até a década de setenta que o atendimento à criança pequena no Brasil se dá 

de maneira tímida e precária.  Entretanto, na década de quarenta já existiam, sobretudo em 

São Paulo e Porto Alegre, espaços como jardins e parques infantis que basicamente, 

procuravam assistir, educar e recrear as crianças. 

 Se até a década de 1970 a oferta de educação infantil deu-se de forma discreta, foi a 

partir desse período que ela passou a se expandir de maneira mais acentuada. O final da 

década de setenta é marcado pela expansão do atendimento em larga escala e de baixo custo 

para as camadas populares. Nesse atendimento destacou-se a Legião Brasileira de Assistência 

(LBA), com o denominado Projeto Casulo, um dos mais exemplares modelos de atendimento 

voltado para a assistência a um grande número de crianças necessitadas sem grandes 

preocupações com a qualidade dessa oferta. 

 No que se refere à pré-escola, o fim da década de setenta e os anos oitenta é marcado 

pela difusão da teoria da privação cultural. Essa abordagem fundamentou os programas de 

educação pré-escolar de caráter compensatório. Com esses programas admitia-se ser possível 
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combater o fracasso escolar das crianças brasileiras na primeira série por meio de uma 

“compensação”, oferecida antes do ingresso no ensino regular, no pré-escolar.  

 Esse mesmo período, sobretudo a década de oitenta, é marcada por uma discussão em 

torno do papel e função da educação infantil. Como afirmam Campos, Patto & Mucci (1981) 

e Kramer (1985), a crítica ao papel compensatório da educação pré-escolar e teoria da 

privação cultural foi contundente. Nesse contexto os movimentos sociais da sociedade civil, 

profissionais e pesquisadores da área como Kramer (2003); Abramovay & Kramer (1984); 

Assis (1986) defendiam o caráter pedagógico e educacional das creches e pré-escolas 

brasileiras, contrapondo-se ao modelo meramente assistencial vigente no país. 

 A década de noventa e a chegada do novo milênio se destacam por uma avançada 

discussão em torno dos conceitos da infância e de sua educação. Entretanto, no que se refere 

às práticas educacionais concretas nas instituições de educação infantil, estamos ainda muito 

aquém do que se poderia denominar, no mínimo, satisfatório. Apesar da distância que separa 

o ideal e o real no âmbito da educação infantil, não se pode deixar de reconhecer as 

conquistas e avanços daquela que passou a ser a primeira etapa da Educação Básica no Brasil. 

 O resultado de mobilizações, discussões e debates daquela década, a Constituição de 

1988 marca a passagem de uma educação infantil pautada na assistência e amparo para a sua 

garantia como direito do cidadão e dever do estado. Destacamos como aspecto mais relevante 

o que está dito em seu Art. 208 quando afirma que: o dever do Estado com a educação será 

efetivado mediante a garantia de [...] atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 

seis anos de idade. 

 Além do artigo 208, considerado o mais importante, destacam-se os artigos: 205; 206; 

209 e 211, que direta ou indiretamente afetam, de forma positiva, a educação infantil. 

 Nas constituições anteriores o atendimento à infância aparecia restrito a assistência ou 

amparo, já as conquistas garantidas pela Constituição de 1988 não se deram por acaso, mas 

resultaram de uma forte e necessária mobilização dos profissionais e sociedade civil. 

 A promulgação da Constituição em 1988 faz com que a década de noventa seja um 

período de explicitação das conquistas obtidas através de seu conteúdo. Nesse sentido, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei Nº. 8069 de 1990) é um texto significativo 

no que diz respeito às propostas e garantias para crianças e adolescentes reafirmando, entre 

outras coisas, o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade. 

 Na tentativa de responder às prerrogativas constitucionais, o Ministério da Educação 

(MEC), a partir de 1994, vem coordenando políticas mais incisivas de atendimento a crianças 

pequenas, focalizando o aspecto nacional de educação infantil, por exemplo, define diretrizes 
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básicas como: expansão da oferta, fortalecimento da indissociabilidade entre a educação e o 

cuidado, e a melhoria da qualidade do atendimento nas instituições. A partir da publicação 

desse documento, em 1995, o MEC define quatro ações gerais para educação infantil em 

âmbito nacional: incentivo à elaboração, implementação e avaliação de propostas pedagógicas 

e curriculares; estímulo à formação e valorização dos profissionais de creches e pré-escolas; 

apoio aos sistemas municipais para assumirem suas responsabilidades com a educação 

infantil; criação de um sistema de informações sobre a educação da criança de zero a seis anos 

no Brasil. 

 O avanço da legislação, bem como a inclusão da educação infantil no âmbito 

educacional pode ser considerado como ganhos significativos, respostas às reivindicações 

empreendidas por diferentes setores da sociedade civil. 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) Nº. 9394/ 96, coerente 

com o que já se avançara, veio evidenciar a importância da Educação Infantil, inserindo-a, 

definitivamente, na Educação Básica.  

 De acordo com o Capítulo I art. 21º (Inc. I) a Educação Básica é formada pela Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Isto significa que, tendo sido incorporada à 

Educação Básica nacional, a Educação Infantil passa a fazer parte das estruturas regulares de 

ensino. 

 Além disso, a referida Lei destaca (Art. 29), como finalidade da educação infantil, o 

desenvolvimento integral da criança até seis anos em seus aspectos físicos, intelectual e 

social, complementando a ação da família e da comunidade. Enquanto o art. 31 determina que 

na educação infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu 

desenvolvimento, sem objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental. 

 Trata-se de referências legais importantes porque trazem novas perspectivas acerca das 

necessidades das crianças pequenas, destacando a educação como complemento das ações da 

família e da comunidade; inibem práticas avaliativas inadequadas, nas quais as crianças 

chegavam a ficar retidas na pré-escola e, além disso, primam pela formação e valorização do 

professor exigindo como patamar mínimo para atuação, a formação em nível médio. 

 Visando a um processo de concretização das intenções educativas implementadas pelo 

MEC (2004), conforme o PNE, a determinação legal (Lei nº. 10.172/2001, meta 02, do 

Ensino Fundamental) da implantação progressiva do Ensino Fundamental de nove anos, que 

determina a inclusão das crianças de seis anos de idade. Ou seja, assim a partir de agora toda 

criança com seis anos tem direito assegurado a este ensino, que antes só era garantido às 

crianças com sete anos.  
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 Essa mudança, além de oportunizar a construção de competências básicas essenciais a 

sua formação infantil, vem consolidar o início do processo de alfabetização. Pois, sabemos 

que um dos nossos problemas continua a ser o alto índice de repetência nas primeiras séries 

do Ensino Fundamental. 

 Os indicadores nacionais apontam que o Brasil avançou em direção a democratização do 

acesso dos alunos ao Ensino Fundamental, hoje, 97% das crianças estão na escola. Entretanto, 

observa-se que o modelo educacional vigente não provocou mudanças efetivas de 

comportamento para construir uma cidadania solidária, responsável e comprometida com o 

País e com o futuro (MEC, 2004). 

 Há muito que se fazer, mas este demonstra ser um grande passo em direção à 

democratização, pois oferece maiores oportunidades de aprendizagem no período da 

escolarização obrigatória, como também assegura que o ingresso mais cedo no sistema de 

ensino, possibilite às crianças alcançar um maior nível de escolaridade. 

 No entanto, apenas assegurar não garante que o processo educativo de qualidade se 

consolide com base nas múltiplas dimensões e na especificidade do tempo da infância, do 

qual fazem parte essas crianças. 

 É necessário, portanto, um trabalho direcionado a essas crianças, que passam por 

importantes mudanças, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Mudanças 

essas, que são cruciais para a sua aprendizagem futura tornando essa passagem suave e 

contínua, sem rupturas e desconforto para a criança que vem da educação infantil. 

  

1.1.3 A Educação Infantil em Pernambuco 

 

 A educação infantil é uma etapa da Educação Básica reconhecida como tal a partir da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96 que, em conformidade com a 

Constituição Federal (1988), preceitua o educar/cuidar da criança de zero a seis anos como 

dever do Estado e direito da criança, cujo atendimento contempla as faixas etárias de zero a 

três anos em creches e de quatro a cinco anos na pré-escola.  

 Nesse aspecto o estado de Pernambuco sempre esteve em sintonia com a discussão 

nacional em torno da educação infantil. Desde 1987 a Secretaria de Educação (SEDUC) vem 

empreendendo esforços no sentido de que, sobretudo a pré-escola, assuma uma função 

pedagógica combatendo, pois, o caráter assistencial que marca a sua história. 

 No ano de 2001, foi discutida, nos centros, a implantação do 1º Ciclo do Ensino 

Fundamental para atender também às crianças na faixa etária de sete e oito anos, já que na 
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pré-escola eram atendidas as de quatro a seis anos. Apenas cinco centros implantaram esta 

sistemática. Em 2003, com o início de o Projeto Alfabetizar com Sucesso, as escolas da rede 

pública estadual foram organizadas em um ciclo com dois anos (duas etapas) e os centros 

ficaram organizados com um ciclo de três anos (três etapas), pois eles já atendiam às crianças 

com seis anos e o projeto se estendia até os oito anos. Só um dos centros não matriculou 

turmas com crianças de sete e oito anos, porque não tinham espaço e esses alunos eram 

matriculados noutra escola, que por sua vez sempre receberam as crianças oriundas desse 

centro. Depois da implantação desse projeto é que essas turmas passaram por avaliações de 

rede, embora já acontecessem avaliações anuais para traçar um perfil de saída dos alunos de 

alfabetização desses centros.  

 Atualmente, no que tange a educação infantil, o estado de Pernambuco tem como 

principais ações apoiar e fortalecer os Centros Estaduais de Educação Infantil, oferecer 

assistência técnica aos municípios, manter e ofertar assistência técnica às escolas que 

oferecem educação infantil aos povos indígenas bem como, redimensionar, apoiar e 

incrementar a formação dos estudantes do Normal Médio no estado. 

 No contexto de redemocratização do estado foram implantados inicialmente oito (08) 

Centros de Capacitação em educação pré-escolar em diferentes municípios como Recife, 

Região Metropolitana, Caruaru e Petrolina. No decorrer desse tempo mais quatro centros 

foram surgindo, sendo um em Limoeiro, outro em Garanhuns e mais um no Recife, dedicado 

também a atender às crianças portadoras de deficiência visual. O mais recente deles, 

implantado no final de 2006, é o do Arquipélago de Fernando de Noronha, fazendo assim um 

total de doze Centros de educação infantil, conforme quadro a seguir: 

 

Quadro 01 

Número de escolas por dependência administrativa na Rede Estadual 

 

RD 

(Região de Desenvolvimento) 

 

* CENTROS DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL  

 

MUNICÍPIOS 

 

 

Região Metropolitana 

                 Profª Ana Rosa Falcão                    

                    Recife (Norte)  Profº Gildo Soares 

Bem-Me-Quer Fernando de Noronha 

Bernard Van Leer  

Recife (Sul) 14 Bis 

Profº Nilo Pereira Paulista (Metro Norte) 

Profº Eduardo de Brito Igarassu (Metro Norte) 

Agreste Centro Norte Lions Club Caruaru 

Agreste Vale do Capibaribe Suzel Galiza Limoeiro 

Agreste Meridional Silvia Calado Garanhuns  

 

Sertão do Médio São Francisco 

Professora Maroquinha  

Petrolina  Irmã Iracy 

 

*12 Centros de Educação Infantil – (CEI) - distribuídos em 05 Rds (Região de desenvolvimento). 
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 Observando a distribuição dos centros nas regiões do estado, percebemos que trata-se de 

uma pequena rede de escolas distribuídas na capital incluindo Fernando de Noronha, Região 

Metropolitana, Agreste e Sertão que buscando realizar ações de socialização e troca de 

experiências com as redes municipais onde estão  localizados e  nos municípios 

circunvizinhos. 

 Esses centros tinham como objetivos o atendimento pedagógico à criança de quatro a 

seis anos e a oferta de estágio curricular para estudantes do antigo curso de magistério, 

atualmente Normal Médio. Enquanto espaços de inovação pedagógica ensejavam contribuir 

para a formação de professores funcionando como centros de apoio aos municípios e estado 

de Pernambuco no que se refere à educação pré-escolar. Já naquele momento de sua criação 

os centros apontavam como instituições preocupadas como o redimensionamento do cuidar e 

educar as crianças; desenvolvimento infantil integral e articulação com as famílias. 

 O trabalho desenvolvido nos centros, em Pernambuco, acompanhando a própria 

evolução do conhecimento na área, foi ganhando solidez na articulação teoria e prática, cujas 

experiências vão contribuir para a definição de políticas e práticas curriculares na Educação 

Infantil, no estado. 

 No que tange a rede estadual de educação, atualmente, a Educação Infantil processa-se 

em (04) quatro Centros, já que os Centros de Limoeiro, Petrolina, Garanhuns, Caruaru e do 

Recife (Recife Norte e Sul) foram repassados para os seus respectivos municípios. Em outras 

palavras, passaram a ser gerenciados pelas Prefeituras Municipais, cuja Lei LDBEN Nº. 9394/ 

96 estabelece que a responsabilidade da Educação Infantil e do Ensino Fundamental fica a 

cargo dos Municípios. Nos referidos Centros busca-se desenvolver uma prática educativa 

pautada por princípios éticos, políticos e estéticos salvaguardados pela Lei de Diretrizes 

Curriculares Nacionais e considerados na Base Curricular Comum Estadual, na perspectiva 

sócio, histórica e cultural que explica o, ser criança, como co-construtor de sua formação 

enquanto ator e co-autor nos seus contextos socioculturais. 

 Esses Centros atendem às crianças na faixa etária de três anos e meio, quatro e cinco 

anos e meio, e são compostos por 18 professoras efetivas, 26 contratadas e 14 professoras na 

função técnica, sendo 04 gestoras, 04 vice-diretoras, 03 educadores de apoio e 04 secretárias. 

 

 O quadro abaixo demonstra a organização atual nos referidos Centros de Educação 

Infantil: 
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Quadro 02 

Número de escolas atuais por dependência administrativa na Rede Estadual 

 

 

RD 

(Região de Desenvolvimento) 

 

CENTROS DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL  

 

MUNICÍPIOS 

 

      Região Metropolitana 

Bem-Me-Quer Fernando de Noronha 

14 Bis Recife (Recife Sul) 

Profº Nilo Pereira Paulista (Metro Norte) 

Profº Eduardo de Brito Igarassu (Metro Norte) 

 

 

 

 A educação infantil, constituindo-se como dever do estado e direito subjetivo da criança, 

desfruta hoje de um espaço nas discussões educacionais, visto que é através da educação 

formal que ela inicia a construção das estruturas de aprendizagem, e tem a possibilidade de 

continuar esse processo, além de contribuir para a sua formação integral. 

 Desse modo, podemos perceber que há nesses Centros uma organização específica que 

permite um delineamento de como são distribuídos e vivenciados os conteúdos destinados a 

essa etapa de ensino, cuja prática pedagógica visa formar integralmente os sujeitos que 

participam desse processo.   

 

1.1.3.1- Organização curricular dos CEI 

 

 A organização curricular que norteia a prática pedagógica dos Centros de Educação 

Infantil constrói-se a partir de um currículo que se materializa por meio de linguagens: o 

brincar; a fala, a leitura, a escrita; a matemática; a arte (musicalização, jogos teatrais, dança e 

artes visuais); a cultura corporal; o tempo, o espaço, a natureza e a sociedade, que se expressa 

e se reconstrói, dialeticamente, a partir de significados e sentidos que permeiam a realidade 

social onde as crianças agem, interagem e transformam-se enquanto sujeitos sociais, políticos 

e culturais. 

 Uma das grandes mudanças ocorridas foi à obrigatoriedade da inclusão das crianças de 

seis anos no Ensino Fundamental de nove anos, citado anteriormente. Essa mudança é um 

passo na direção certa, uma vez que o aluno vai ter seu tempo escolar e pedagógico ampliado 

e, consequentemente, terá mais facilidade para a leitura e a escrita. Essa expansão é o grande 

desafio para a rede pública como um todo tem de garantir o fortalecimento do processo de 

alfabetização dessas crianças. E, nos Centros, esta realidade já está posta na rede estadual uma 

vez que os alunos são matriculados nessa perspectiva.  
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 Sendo assim, é muito importante considerar as condições estabelecidas na organização 

curricular, conforme foi explicitada acima. Como também, proporcionar à criança uma prática 

guiada para o reconhecimento e consolidação do seu processo de alfabetização.   

 Sabemos que ao chegar à educação infantil a criança já faz toda uma leitura de mundo, 

fruto da sua vivência no mundo e das aprendizagens familiares. Nos Centros, as crianças 

iniciam sua escolarização com quatro anos, de forma que aos cinco já têm toda uma história 

na escola, seja de vivência social, seja no processo de alfabetização. Dessa forma, ao sair do 

Centro com seis anos, essas crianças já usufruem de um nível mais elaborado de 

alfabetização. Embora, não estejamos limitando esse termo a apenas o domínio dos 

procedimentos de leitura e escrita, mas muito mais do que isso, é educar a criança para 

aprender a ser, a conviver, a produzir, a aprender e a buscar, no intuito de formá-la 

integralmente. 

 As estratégias metodológicas utilizadas no trabalho são as mais variadas possíveis, tendo 

como ponto central o texto. O planejamento e as atividades são preparados visando sempre 

intervir, propondo situações de reflexão para que haja avanço, a leitura é uma rotina diária na 

escola o que possibilita ao aluno um contato prazeroso com o universo escrito, de forma que 

possa ir avançando nas suas hipóteses de escrita e sobre o ato de ler. Portanto, o diferencial 

das crianças oriundas dos Centros é o conjunto de ações e reflexo do processo ensino-

aprendizagem que tem sido apontado por elas nos índices satisfatórios nas avaliações de rede. 

 Como é possível perceber na proposta vivenciada nos CEI verificamos que há uma 

articulação entre o ensino-aprendizagem da leitura e o modo como defende Soares (2007, p. 

31), “ler é um processo de relacionamento entre símbolos escritos e unidades sonoras, e é 

também um processo de construção da interpretação de textos escritos”. Ainda de acordo com 

essa autora é possível definir o alfabetismo, como um conjunto de comportamentos que se 

caracterizam por sua variedade e complexidade o que, segundo ela, podem ser agrupados em 

duas dimensões: individual e social. A primeira dimensão envolve dois processos 

fundamentais e distintos, a leitura e a escrita. Ou seja, são as habilidades e conhecimentos 

constituintes desses processos, pois além das diferenças que há entre o ler e o escrever, há que 

se considerar também que cada uma dessas atividades envolvem um conjunto de habilidades e 

conhecimentos específicos e diferentes. 

 Por outro lado, a segunda dimensão está relacionada a uma prática social. Em outras 

palavras, é o que o indivíduo faz com as habilidades e conhecimentos de leitura e escrita, em 

determinado contexto. 
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 A luz dessas considerações sobre o alfabetismo
1
, Soares também define o termo 

letramento como o desenvolvimento de habilidades de uso do sistema convencional de escrita 

em atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a língua escrita. Ainda, 

segundo a autora, esses dois processos: alfabetização e letramento são indissociáveis, embora 

distintos porque cada um tem as suas especificidades. 

 

 

 

1.2 CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM DA 

LEITURA 

 

 Nos últimos quinze anos a temática sobre o fracasso escolar vem sendo alvo de 

discussão entre educadores e pesquisadores, como Farr (1982), além de ser motivo de grande 

preocupação de todos os que fazem à educação neste país. 

 Mesmo assim, apesar de todos os esforços para minimizar este fracasso, ainda hoje 

permanece como um desafio à superação da repetência nas primeiras séries ou ciclos, com 

graves consequências para a criança. 

 Nos anos 60, concebia-se como causa do fracasso escolar o aluno que não conseguia 

aprender tudo o que a escola ensinava, enquanto alguns aprendiam sem dificuldades. 

Entretanto, observou-se que fatores de várias ordens explicam o fracasso escolar na 1ª série, 

entre eles, as condições sócio-econômicas, a formação do professor, a metodologia, o 

currículo, a organização do tempo escolar, entre outros fatores. 

 No entanto, mesmo com algumas tentativas de enfrentamento desse desafio, após um 

longo período em que se tentou trabalhar tais variáveis, os indicadores relativos ao fenômeno 

se mantiveram estáveis. Em nosso país, “os índices do fracasso escolar na 1ª série”, tem 

girado em torno de 50%. 

 Pesquisas realizadas no início dos anos 80, por Ferreiro e Teberosky (1985), 

visualizavam mudanças na forma de compreender o processo de alfabetização, não 

enfatizando mais “como se ensina” e sim “como se aprende”, enfocando, sobretudo as ideias 

de como as crianças constróem esse conhecimento. 

 Esses trabalhos favoreceram a compreensão de aspectos importantes do processo de 

aprendizagem da leitura e da escrita. Deslocando-se o eixo da investigação das questões do 

                                                 
1
 O termo Alfabetismo é um conceito complexo, pois engloba um amplo leque de conhecimentos, habilidades, 

técnicas, valores, usos sociais, funções e varia histórica e espacialmente. Cf. Soares (2007, p.96).   
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ensino para as questões de aprendizagem, foi possível compreender que as crianças trazem 

consigo conhecimentos prévios que servirão de base para sua aprendizagem. 

 Sabemos também, através de estudos de vários autores (Cagliari, 1993; Terzi, 1997; 

Kramer, 2002), que os índices brasileiros de repetência estão associados às dificuldades de 

leitura e escrita e ligados à dificuldade que a escola tem de ensinar a ler e escrever. 

 Charmeux (1994, p. 79) justifica isso muito bem quando afirma que: “o fato de dizer aos 

alunos: abram seus livros na página 27 e comecem a ler! É sem dúvida uma situação escolar 

clássica, certamente não uma situação de leitura! Sem projeto de leitura, não pode haver 

situação de leitura”.  

 Dessa forma, é importante dizer, para que uma criança possa se envolver em uma 

atividade de leitura é necessário que sinta que é capaz de ler, de compreender o texto que tem 

em mãos, tanto de forma autônoma, como contando com a ajuda de outras pessoas mais 

experientes que atuam como suporte e recurso.  

 Em função dessa questão, é importante para o professor propor situações didáticas 

diversificadas e significativas, introduzir as modificações necessárias, excluir aquelas 

situações que não se mostrem adequadas e incluir novos desafios que possibilitem a 

aprendizagem da leitura significativa concebida como um produto da interação entre o leitor e 

o texto.  

 A leitura tem sido, nos últimos anos, objeto de estudo e discussão por parte de 

educadores e pesquisadores em educação que subsidiados por estudos da psicogenética vêem 

neste fenômeno especificidades com relação ao seu potencial para o desenvolvimento do 

conhecimento na espécie humana no que concerne a constituição do indivíduo crítico, 

criativo, que se constitui biológica e culturalmente a partir das interações/inserções que 

estabelece com elementos que permeiam os seus espaços de convivência, de aprendizagem e 

de transformação, dentre esses a escola de educação infantil. 

 Alinhando-nos ao grupo de pesquisadores/educadores que se preocupam com a gênese 

da questão e desenvolvem estudos, com vistas a um maior aprofundamento acerca deste 

fenômeno, buscaremos, neste estudo, sistematizar as contribuições de natureza teórica 

psicossocial daqueles autores que traduzem a linguagem como elemento potencializador e ou 

inerente ao desenvolvimento infantil, na perspectiva de que possa se constituir como subsídio 

para a reflexão de educadores que, como nós, buscam possibilidades de instrumentalizar-se 

para a re-construção de espaços escolares onde a leitura, combinada ao uso de diversas 

estratégias permitam o seu domínio, tendo como objetivo a formação de crianças leitoras, no 

sentido pessoal e social, integrada à prática pedagógica do professor da infância. 
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 Para isso, partimos do pressuposto de que a educação é uma prática social que deve 

potencializar o desenvolvimento da criança com vistas a sua formação integral e o ato de ler, 

elemento primordial dessa prática, pode ser redimensionado a partir, entre outros fatores, da 

apropriação por parte dos educadores da educação infantil de conhecimentos produzidos 

através da psicologia que podem e devem iluminar a compreensão do fenômeno no processo 

educativo em suas múltiplas facetas. 

 No âmbito da psicologia, Piaget, Wallon e Vygotsky subsidiam a cognição e a sua 

relação na construção da linguagem que definem/expressam e potencializam o 

desenvolvimento infantil.  

  A partir dos estudos de Piaget, a epistemologia genética contribuiu com uma visão 

inovadora acerca de como se constrói o conhecimento, uma visão construtivista e 

interacionista. Surge então a corrente interacionista que busca compreender como o sujeito 

constrói seu conhecimento na relação com o meio.  Para isso, desenvolve a teoria da 

equilibração que consiste na perspectiva do sujeito, que é um ser que pensa, logo constrói o 

conhecimento do mundo. Desse modo, é possível afirmar que todos nós conhecemos o mundo 

através de uma constante interação com ele.  E no momento dessa construção de saberes 

passamos por desequilíbrios. O conceito de equilibração acontece num processo de menor 

para maior conhecimento. Piaget considera ainda que todo o conhecimento é uma construção 

produzida entre o sujeito e o objeto, desta forma o aprendizado nunca pode ser passivo.   

 Assim, para explicar como ocorre a aprendizagem Piaget pauta-se na premissa de que, 

esta, consiste em um progresso das estruturas cognitivas por processos de equilibração. Essa 

característica da teoria piagetiana explica que a aprendizagem ocorre a partir de um conflito 

cognitivo ou quando ocorre um desequilíbrio.  O passo está em ter uma reestruturação do 

conhecimento, isto é, quando se muda e tem uma nova estrutura. As estruturas que o sujeito 

utiliza para recuperar o equilíbrio.  

 Segundo Coll (1996; 2000), na perspectiva piagetiana para que o processo de 

equilibração se efetive há o que ele denomina de processos de assimilação e acomodação. A 

assimilação acontece quando o sujeito, a partir das estruturas de que dispõe, interpreta o 

mundo, e a acomodação, pressupõe, não somente uma modificação dos esquemas prévios em 

função da informação assimilada, mas também uma nova assimilação, ou reinterpretação dos 

novos esquemas construídos.  

 Dessa forma, o conhecimento se processaria no equilíbrio crescente entre ambos os 

processos, sobre isso Pozo (1998, p. 180-181) comenta que: 
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Segundo Piaget, o progresso das estruturas cognitivas baseia-se em 

tendência a um equilíbrio crescente entre ambos os processos [...] somente 

dos desequilíbrios entre esses dois processos surge à aprendizagem ou 

mudança cognitiva. 

  
     
 Assim, para Piaget a aquisição de novos conhecimentos implica numa sucessão de 

desequilíbrios, ajustes, novos equilíbrios, desequilíbrios... Ou seja, o equilíbrio entre 

assimilação e acomodação se produz e se rompe em três níveis de complexidade crescente: 

desequilíbrio, conflito cognitivo e nível superior.   

 Os estudos realizados pela psicologia têm contribuído para conhecer o desenvolvimento 

infantil, bem como compreender de que forma as crianças constróem seus conhecimentos. 

Nesse sentido, a teoria genética de Piaget contribuiu na percepção de como a criança constrói 

o seu conhecimento, como sujeitos ativos, fazendo uso dos esquemas mentais próprios a cada 

etapa do seu desenvolvimento. Essa informação tem importância na prática pedagógica 

porque podem possibilitar ao professor orientações sobre como as crianças aprendem e são 

capazes de descobrir e aprender a todo o momento.   

 Com relação às contribuições de Vygotsky, percebe-se que os seus conceitos seguem 

uma corrente sócio-interacionista, que propõe a discussão acerca da construção do 

conhecimento não só pelo sujeito, mas, e acima de tudo, na interação com o outro. Numa 

perspectiva sócio-interacionista, a linguagem é vista como um acessório do desenvolvimento 

cognitivo e tem grande importância na gênese e evolução do pensamento. A partir do 

desenvolvimento a criança passa a ser capaz de utilizar a linguagem como instrumento do 

pensamento.  

  A linguagem é um dos conceitos centrais na teoria de Vygotsky, não enquanto língua 

simplesmente, mas como produto da representação humana. De fato, a linguagem é o 

verdadeiro elo entre Vygotsky e Piaget, o ponto onde ambos se encontram, ainda que um em 

seu início e outro em seu final. Se para Vygotsky a linguagem é o ponto de partida para a 

análise dos processos mentais geradores da significação, para Piaget este é o final dos 

processos cognitivos universais. 

  A linguagem, nesse sentido, tem papel na comunicação e na formação da consciência de 

que o conhecimento é construído nas e pelas relações sociais que se estabelecem entre os 

indivíduos e destes com os conhecimentos criados historicamente. Neste contexto o ato de ler 

passa a ser entendido, a partir da concepção sociocultural, como interação que se estabelece 

entre o sujeito e o objeto do conhecimento, no âmbito social e histórico. Segundo Vygotsky, o 
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conhecimento se produz a partir da necessidade de interação imersa em relações socialmente 

determinadas.  

  Esse autor nos explica a importância das interações sociais no desenvolvimento 

cognitivo, através do conceito de zona de desenvolvimento proximal, referente à distância 

entre os dois níveis de desenvolvimento. O real, composto pelo conjunto de informações já 

alcançadas pela criança, e o potencial, definido pelos problemas que a criança consegue 

resolver com o auxílio de um mediador. A zona de desenvolvimento proximal é a zona 

cooperativa do conhecimento, o mediador ajuda a criança a transformar o desenvolvimento 

potencial em desenvolvimento real. Com isso, define o professor como elemento determinante 

para o desenvolvimento das crianças, e a escola como espaço desencadeador de aprendizagem 

pelo que pode favorecer nesse processo. 

 Vygotsky (1984), enfatiza ainda que o processo de construção do conhecimento é 

marcado por um referencial sócio-histórico-cultural que compreende a relação entre sujeito e 

objeto, na qual o sujeito não é ser passivo, nem só ativo; antes disso, é um ser interativo, para 

quem o “outro social” assume uma grande importância.  

 Vale ressaltar que a essência do pensamento de Vygotsky tem bases marxista e 

socialista, e funda-se na perspectiva dialética da qual considera que a história não é escrita 

fora do espaço social. É neste contexto, que entende a concepção de leitor como ser 

construído socialmente e a concepção de leitura como prática social que só tem significado 

quando responde às exigências da sociedade e às necessidades criadas por ele, na relação que 

mantém com outros sujeitos e com os objetos de conhecimento.  

 Assim sendo, o leitor, neste contexto, é compreendido numa perspectiva interativa, e 

que se constitui como tal na relação com o outro social, nas mudanças históricas, na sociedade 

e na vida material. Essas mudanças refletem na natureza humana. 

 No que se prende as contribuições de Wallon (1975), a linguagem é indispensável ao 

progresso do pensamento. Esta exprime o pensamento ao mesmo tempo em que atua como 

estruturadora do mesmo. Segundo esse autor, não há linguagem sem pensamento, nem 

pensamento sem linguagem. 

 Seus estudos estão integrados ao desenvolvimento nos vários campos funcionais afetivo, 

motor e cognitivo, e sua preocupação maior prendeu-se à psicogênese completa do ser 

humano. Para ele o ritmo das etapas do desenvolvimento é dialético. Até os três anos de 

idade, a criança desenvolve as funções simbólicas e a linguagem. Dos três aos seis anos dá-se 

a construção da consciência de si, mediante as interações sociais.  O sujeito que aprende é o 

sujeito que acredita que pode aprender. 
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 Para a perspectiva walloniana é na interação e no contato com o outro que se forma o 

indivíduo. Sua teoria aponta duas ordens de fatores, os orgânicos e os sociais. A interação 

entre eles define as possibilidades e os limites das características dos estágios. Assim, como 

na teoria piagetiana, a de Wallon também propõe uma série de estágios do desenvolvimento 

cognitivo.  

 Fazendo uma análise da abordagem Walloniana, entendemos que o mesmo assume uma 

perspectiva da psicologia genética utilizando-se do materialismo dialético. Com base nestas 

duas vertentes, Wallon elaborou seu próprio método que é a análise genética comparativa 

multidimensional. Dele podemos destacar alguns aspectos, como o de que o ser humano está 

continuamente em processo e que a existência social e a individual estão em um vir a ser 

contínuo. 

 Portanto, o aporte teórico psicológico configura-se na nossa investigação como um 

conhecimento relevante que nos permite compreender que a criança ao aprender a ler explicita 

e re-constrói dialeticamente conhecimentos que se fazem possíveis pela existência, inter-

relação e complementariedade de um substrato psicológico e sociocultural, que é explicitado e 

ou potencializado através da ação interativa que, por sua vez, supõe efetivamente 

interpretações das significações atribuídas aos objetos dessa interação indivíduos, ações e 

objetos, constitutivos do meio e que a criança significa através da leitura, que a faz imaginar, 

viajar, sonhar, apreender, expressar, transformar-se e ao lidar com o mundo a ser conhecido 

em um movimento dialético, dinamiza-se essa relação com ele.  

         A contribuição desses teóricos tem possibilitado uma nova compreensão acerca do 

desenvolvimento infantil, pois foram a partir deles que pudemos entender que a capacidade de 

conhecer e aprender são construídos a partir da relação que há entre o sujeito e o meio. Essa 

compreensão contribui na formação dos professores da educação infantil e concretizar-se-á à 

medida que for sendo integrada no pensar e no agir desses educadores, criando os espaços, 

oferecendo material e partilhando das experiências diversificadas e enriquecedoras das 

crianças. Agindo assim, estarão possibilitando às mesmas momentos significativos e 

prazerosos, de forma criativa, atraente, espontânea e singular. Estarão ainda, re-construindo e 

re-significando conceitos e valores dos aspectos do ensino da leitura, tornando-a uma 

aprendizagem mais significativa. 

 Cientes da contribuição que as investigações decorrentes da psicologia e da 

psicolingüística proporcionaram compreensão de que a criança é um sujeito que pensa e que 

constrói ativamente o seu conhecimento de mundo e da língua, possibilitando ao educador 
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perceber os estágios percorridos por ela e as hipóteses formuladas diante da realidade que a 

rodeia.  É a partir desta interação com o universo que a cerca que as crianças reconstroem as 

concepções compartilhadas sobre determinados objetos. Assim, também acontece com a 

língua escrita que reflete essa transformação por que passa a mente infantil.    

 Tomando por base o referencial teórico da psicologia de Piaget, Vygotsky e Wallon, de 

modo contundente, podemos perceber que o sujeito elabora antes várias concepções de escrita 

até atingir a compreensão do nosso sistema de escrita. 

  Buscamos, assim, apresentar alguns pressupostos psicológicos que apóiam o processo de 

alfabetização numa perspectiva construtivista do conhecimento da língua escrita. 

 Com base nesses pressupostos construtivistas discutiremos a seguir as concepções e 

modelos voltados para o ensino-aprendizagem da leitura em sala de aula, de modo mais 

significativo na educação infantil.  

 

1.2.1 Concepções e modelos do ato de ler 

 

 A partir deste tópico, temos o propósito de tecer comentários e analisar situações à luz das 

contribuições teóricas desenvolvidas por diversos autores acerca da concepção do que é ler, dentre 

eles, Solé (1998, p. 22), quando nos diz que "a leitura é um processo de interação entre o leitor e o 

texto [...]". Em outras palavras, o ato de ler é construção de sentido e significado interativo do 

sujeito com o texto. 

Fica claro então que ler é produzir sentido, é interagir com o texto em busca de um 

objetivo. É informar-se, seguir instruções e revisar o próprio escrito. Significando assim que 

há um leitor ativo a examinar e processar um texto, e que sua leitura deve ter um objetivo, do 

qual não pode ser esquecido quando se pretende ensinar a ler. Dessa maneira, para construção 

de significados pressupõe ativar conhecimentos prévios e inclui o objetivo da leitura. Então, 

variam o leitor, o objetivo, as experiências prévias, bem como os textos, as expectativas e as 

fronteiras para adquirir a informação, pois para cada gênero há uma estrutura e um modo 

distinto de organização. Assim, ler é mais natural do que se pensa, mas isso não diminui a 

complexidade desse ato. 

Por ser um ato complexo trata-se de um processo interativo existente entre os 

conhecimentos do leitor e a compreensão do texto, levando-se em conta que a compreensão 

pode ser entendida aqui como o fenômeno que ocorre quando as informações contidas no 

texto integram-se ao seu conhecimento. Não se trata apenas de uma interação entre o leitor e o 
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autor, e sim um interrelacionamento, sem hierarquias, dos diferentes níveis de conhecimento 

do indivíduo usados por ele na leitura. A preocupação está centralizada na compreensão do 

texto, podendo ser difícil tanto por limitações do leitor quanto pelo texto.  

   E por isso tomamos os estudos de Marcuschi (2008, p. 242), quando cita:   

 

O texto é uma proposta de sentido e se acha aberto a várias alternativas de 

compreensão. Mas todo cuidado aqui é pouco, pois o texto não é uma 

caixinha de surpresas ou algum tipo de caixa preta. Se assim fosse, ninguém 

se entenderia e viveríamos em eterna confusão. Há, pois limites para a 

compreensão textual. [... Nessa visão, a coerência de um texto é uma 

perspectiva interpretativa do leitor...]. Um texto pode ter coerências diversas 

e, ao carecer de evidências, o leitor constrói a sua. 

 

 

Ainda sobre esse tema, os estudos de Brandão (2006) apontam que o leitor monitora 

suas ações cognitivas para construir sentido. Desse modo, significando que, numa ação 

intencional, na interação do leitor com o texto são ativados diversos recursos utilizados pela 

mente para atribuição de significados. 

Diante de tais ideias, a autora revela uma clara preocupação em desenvolver nas 

crianças a capacidade de monitoramento de sua compreensão textual, para isso defende o 

ensino das estratégias de leitura, incentivando este processo nas situações vivenciadas pelas 

crianças fora e dentro da escola. 

De fato, esse processo inicia-se com a família, pois são os pais que possibilitam os 

primeiros contatos das crianças com os livros através da literatura infantil. É lendo as histórias 

infantis para os filhos, dramatizando aquelas histórias, vivenciando no dia-a-dia que acabam 

inserindo-as no mundo mágico da fantasia que os livros trazem. Esses momentos são 

riquíssimos e contribuem para o desenvolvimento das crianças bem como despertam o gosto e 

o prazer pelo ato de ler. As histórias contadas, quase sempre pelas mães oportunizam as 

crianças a fazerem perguntas e muitos dos questionamentos favorecem a descoberta de 

informações desconhecidas. Por isso, é fácil constatar que, em termos de aprendizagem, é 

muito rico o que está sendo oferecido à criança. 

Os benefícios advindos da leitura são tão sublimes que o próprio Geraldi (1999) destaca 

a interação de uma mãe com o seu filho ainda no ventre. Esta leitura feita pela mãe, ainda 

virtual mostra a intensidade do ato de ler. Nessa perspectiva, fica patente o valor da literatura 

infantil no desenvolvimento da criança e que na maioria das vezes esse ato é desenvolvido 
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sem a consciência dos pais de que estão, na verdade, despertando um conhecimento que será 

aprimorado através da educação formal.  

 Ainda sobre a leitura, Condemarím, Galdames e Medina (1997, p. 46) a definem como: 

           

É estabelecer uma comunicação com os textos impressos por meio da ativa 

busca do significado. Aprender a ler implica, simultaneamente, aprender a 

decodificar e a compreender diferentes tipos de textos. Assim entendida, a 

compreensão da leitura constitui um processo interativo entre as 

contribuições que o leitor traz para o texto e as características do próprio 

texto. 

 

 

     É evidente que, tomando como base o conceito de Colomer e Camps (2002, p. 33), há 

diferentes formas de conceituar leitura, segundo eles: “Ler é o processo que se segue para obter 

informação da língua escrita, do mesmo modo que „escutar‟ é o que fazemos para obter 

informação da língua oral”. 

         Assim de acordo com Feil (1994, p. 64), ler  

           

É um processo de reconhecimento de palavras em termos de identificar o 

som correspondente e estabelecer relações entre o significado; de domínio 

do alfabeto para saber distribuí-lo de modo a formar palavras, frases e textos. 

 

 

        A prática da leitura foi vista, durante muito tempo, como decodificação, dessa forma a 

escola contribuiu na construção de leitores capazes apenas de decodificar textos sem nenhuma 

compreensão de que o ato de ler incorpora todo um processo de leitura, reflexão e ação.  

         É muito comum a criança ler um texto, até de maneira correta (pontuação, pronúncia,...), 

porém sem que seja capaz de contar ou falar sobre o que leu. Com certeza, esta criança não 

leu, pois ler não é apenas decodificar, mas é buscar construir sentido do texto. 

 A discussão acima levantada demonstra que há concepções centradas na decodificação, 

isto é ao fazer isso à criança estaria lendo. O leitor, neste ato é concebido como mero receptor, 

cabendo a ele construir o sentido a partir da decodificação. De acordo com Coracini (1995), 

esta concepção de leitura é oriunda de uma visão estruturalista e mecanicista da linguagem, na 

qual o sentido do texto estaria contido apenas nas palavras e frases, cabendo assim ao leitor o 

simples fato de decodificá-las. 
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 Coracini (1995) afirma ainda que, nesta concepção, o sentido do texto independe do 

leitor e da situação de enunciação, pois admite um sequenciamento dos processos envolvidos 

na decodificação. Desse modo, fica clara a crença de que a aprendizagem se dá linearmente, e 

com isso o leitor aprende a decodificar e paralelamente será capaz de inferir, logo construir 

sentido.  

        A verdadeira leitura consiste na captação de significados, numa crescente interação entre 

o autor, texto e leitor. Implica em aprender a descobrir, reconhecer e utilizar os sinais da 

linguagem. 

 Essa abordagem é considerada atualmente pelos teóricos como a precursora da 

concepção interacionista de leitura. O que de acordo com Kleiman (2001), nessa abordagem a 

proposta de leitura pode ser considerada como interação de processos envolvidos no ato de ler 

e na relação de como esses processos são observados. Esse modelo interativo apresenta 

características defendidas pela autora do qual a informação contida no processo de 

reconstrução, pelo leitor, focaliza a compreensão leitora.  

 A autora continua suas reflexões declarando que as diferentes abordagens acerca dos 

modelos teóricos defendidos por vários pesquisadores da leitura apontam que um leitor 

proficiente deve fazer uso adequado dos tipos de processamentos necessários que são as 

estratégias aprendidas e que contribuirão significativamente para formação de leitores com 

habilidades distintas em determinados momentos. 

 Referindo-se às perspectivas interacionistas de leitura, Orlandi (1987) defende que ela é 

produzida na interação social. Assim, seus estudos apontam que esta perspectiva a leitura 

representa um confronto de interlocução, fruto da relação do leitor com o texto e com o autor, 

posto que contribua para a caracterização desse processo de interação. 

 Consideramos relevante a dimensão cognitiva, pois é na interação dos conhecimentos 

prévios que se dá a compreensão de um texto através da utilização pelo leitor desses 

conhecimentos.    

        Um dos múltiplos desafios a ser enfrentado pela escola é o de fazer com que os alunos 

aprendam a ler corretamente. O problema do ensino da leitura na escola não se situa no 

âmbito do método, mas na própria conceituação do que é a leitura, da forma como é avaliada 

pelos professores, do papel que ocupa no projeto pedagógico da escola, dos meios que se 

arbitram para favorecê-la e, naturalmente, das propostas metodológicas que se adotam para 

ensiná-la.      
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 É imprescindível fazer uma distinção entre ler e aprender a ler. Ler é estabelecer uma 

interação com textos impressos, por meio da busca da compreensão. A aprendizagem da 

leitura constitui uma tarefa permanente, que se enriquece com novas habilidades, na medida 

em que se manejam adequadamente textos cada vez mais complexos. Por isso, a 

aprendizagem da leitura deve-se iniciar desde já na Educação Infantil. E como é salientado 

por Celis (1998, p. 46), “Na escola, ler é ler "de verdade", desde o início, textos autênticos, 

textos completos, em situações reais de uso, em relação às suas necessidades e desejos.”  

 Faz-se necessário desmistificar algumas questões sobre a aprendizagem inicial da 

leitura. A principal delas é a de que ler é simplesmente decodificar, converter letras em sons, 

sendo a compreensão conseqüência natural dessa ação. A leitura consiste na captação de 

significados, numa comunicação entre o leitor e o texto.  

 E como assinala Jolibert (1994, p. 15), ler: 

 

É atribuir diretamente um sentido a algo escrito. É questionar algo escrito 

como            tal a partir de uma expectativa real numa verdadeira situação de 

vida. É ler escritos reais, que vão desde um nome de rua numa placa até um 

livro, passando por um cartaz, uma embalagem, um jornal, um panfleto, etc. 

É lendo de verdade desde o início, que alguém se torna leitor e não 

aprendendo primeiro a ler...   

                                                  

      

 O processo de ler é complexo e o seu conhecimento faz-se necessário para que o 

professor possa trabalhar com leitura, pois esta envolve o engajamento de muitos fatores, 

como percepção, memória, atenção, inferência e dedução.  

 Os estudos de Kato (1985), sobre os processos de leitura referem-se a dois tipos básicos 

de processamento de informação: 

 * Top-Down (Descendente): é uma abordagem não linear, que faz uso intensivo e 

dedutivo de informações não visuais e cuja direção é da macro para a microestrutura, e da 

função para a forma. É o leitor que apreende as ideias gerais e principais do texto, é fluente e 

veloz. O leitor não procede letra por letra, mas utiliza seus conhecimentos prévios e seus 

recursos cognitivos para estabelecer antecipações sobre o conteúdo do texto, fixando-se nestes 

para verificá-las. Assim, quanto mais informações possuem um leitor sobre o texto que lê, 

menos precisará se fixar nele para construir um significado. Sendo assim, o processo de 

leitura também é seqüencial e hierárquico, a partir das hipóteses. 
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* Botton-Up (Ascendente): é uma abordagem composicional, linear, indutivo, das 

informações visuais, lingüísticas, isto é, o leitor constrói o significado através da análise e 

síntese do significado das partes. É a decodificação que permite ao leitor construir o sentido 

do texto à medida que for lendo. 

Segundo Kato (1985), esses dois tipos de processamento servem de base para 

descrever tipos de leitores, entre eles, os citados acima. O terceiro tipo de leitor, o leitor 

maduro, é aquele que usa os dois processos adequadamente e em momentos propícios. 

Segundo autores, como Kato (1990), Kaufman (1994), Terzi (1997) e Solé (1998), para 

construir o significado do texto, o leitor realiza um trabalho de leitura partindo dos objetivos 

propostos e de conhecimentos acerca do autor, do assunto, dos fatos sobre a língua; não sendo 

apenas um trabalho de decodificação. Além do processo de decodificar, o leitor utiliza, numa 

leitura fluente, outras estratégias como: seleção, antecipação, inferência e verificação, que 

permitirão uma possível rapidez e competência. 

As estratégias de seleção dão possibilidade ao leitor de se deter ao que for 

significativo, desprezando os irrelevantes; as de antecipação permitem prever o que ainda está 

por vir; as de inferência permitem captar o que não está dito explicitamente no texto e as de 

verificação fazem com que se torne possível o controle sobre a eficácia ou não das demais 

estratégias. As estratégias são um recurso para construir significados enquanto se lê. 

Nesse sentido, para Kato (1985), as estratégias “são determinadas por vários fatores: o 

grau de novidade do texto, o objetivo da leitura, a motivação para a leitura”.  

Atualmente, sabe-se que aprender a ler é um processo que se desenvolve ao longo de 

toda a vida. Quando chega à escola, a criança já é um “bom” leitor do mundo, pois desde 

muito nova começa a observar, antecipar, interpretar e interagir, dando significado a seres, 

objetos e situações que a rodeia. E são essas as mesmas estratégias de busca de sentido para 

compreender o mundo letrado que utilizará. 

 Discutir sobre a leitura tem sido prática constante de alguns pesquisadores como Lerner 

(2002), Chartier (1996), Terzi (1995), Smith (1995), Celis (1998), Colomer e Camps (2002). 

Na realidade ler é um ato construtivo e de reconstrução, no qual os leitores abstraem as ideias 

selecionadas de um texto, construindo um significado para ele. É compreender e compreender 

é, sobretudo, um processo de construção de significados e sentidos sobre o texto. A leitura é 

considerada um processo interativo, no sentido de que os conhecimentos do leitor interagem 

em todo momento para chegar à compreensão. Se o professor não perceber a complexidade do 
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processo de leitura e da interação, ele estará, na maioria das vezes, ecoando acriticamente 

comentários alheios, sem conseguir implementar essa visão. Concordando com Colomer e 

Camps (2002, p. 31): 

 

Nos modelos interativos o leitor é considerado como um sujeito ativo que 

utiliza conhecimentos de tipo muito variado para obter informação do escrito 

e que reconstrói o significado do texto ao interpretá-lo de acordo com seus 

próprios esquemas conceituais e a partir de seu conhecimento de mundo. 

                                 

                                                               

 Na perspectiva de Solé (1998), torna-se importante desenvolver projetos nos quais a 

criança perceba os ganhos dos propósitos sociais da leitura: ler para resolver um problema 

prático, como fazer uma comida; para se informar sobre um ou vários assuntos de interesse ou 

do saber científico; para escrever, aprofundando o conhecimento que tem sobre um assunto; 

para buscar informações específicas que são necessárias por algum motivo, pelo prazer de 

entrar em outro possível mundo. 

 A citada autora defende, ainda, a tese de que esses propósitos desenvolvem modalidades 

diferentes de leitura, pois, de acordo com os objetivos, o leitor opera de forma seletiva quando 

está lendo.  Assim, ao realizar diferentes modalidades de leitura estará se utilizando de 

diferentes estratégias. Por exemplo, um mesmo gênero textual, um poema ou conto pode ser 

lido num momento por prazer e transformar-se, noutra situação, num meio que permite 

comunicar algo a alguém. 

 Segundo Geraldi (1999, p. 180): 

 
O texto não é uma unidade completa, pois sua natureza é intervalar. Sua unidade 

não se faz nem pela soma de frases. O sentido do texto não está em nenhum dos 

interlocutores especificamente, está no espaço discursivo dos interlocutores 

especificamente, está no espaço discursivo dos interlocutores; também não está em 

um outro segmento isolado em que se pode dividir o texto, mas sim na unidade a 

partir da qual eles se organizam. Daí haver uma característica indefinível no texto 

que só pode ser apreendida se levarmos em conta sua totalidade. 

 

 

 O leitor não procede letra por letra, mas usa seu conhecimento prévio e seus recursos 

cognitivos para estabelecer antecipações sobre o conteúdo do texto. O leitor usa, 

simultaneamente, seu conhecimento do mundo e seu conhecimento do texto para construir 

uma interpretação sobre o que lê. 
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 Portanto, a competência da leitura e da escrita está na faculdade de mobilizar um 

conjunto de recursos cognitivos: saberes e informações, construídos no processo de 

letramento, e demonstrando à medida que o indivíduo se torna capaz de atribuir sentido ao 

texto segundo a intenção do autor, que busca, por sua vez, provocar nos interlocutores a 

construção de determinados significados a partir da produção textual de sua autoria. 

 É comum as crianças efetuarem pseudoleituras baseados no que observam na prática 

diária dos adultos. Devemos atentar para o fato de que essas pseudoleituras são aqueles 

momentos em que as crianças fazem de conta que estão lendo, isso porque não têm ainda 

autonomia para fazê-lo. O que de acordo com Rego (1988), as crianças manifestam através 

das pseudoleituras suas primeiras estratégias de leitura quando tem oportunidade de manusear 

as páginas dos livros imitando os atos dos adultos. Na verdade elas estão fazendo de conta que 

estão lendo. Segundo a autora, essa simples tarefa desenvolvida pela criança de reproduzir 

textos escutados se torna interessante à medida que em suas produções escritas aparecem com 

mudanças significativas. Demonstrando assim, o quanto essa atitude infantil corrobora para 

sua formação enquanto leitor. Visto que, no início desse processo, as gravuras encontradas no 

texto proporcionam o principal referencial para criação das pseudoleituras. 

 Ainda conforme explicitado por Rego (1988), esses textos criados pelas crianças contém 

poucas informações da história e quase nenhuma semelhança com o texto original, pois a 

muito da linguagem coloquial. Mas é a partir daí, quando começam a se preocupar em 

aprender a dizer o que trazem as histórias lidas que se constitui num grande aprendizado para 

elas. 

 Levando-se em conta as causas e consequências resultantes da questão mencionada, é 

pertinente perceber que a partir da perspectiva de base interacionista na qual considera a 

relação ativa entre sujeito e objeto, em que um se modifica e ajuda o outro a se modificar. 

Confirmando assim o que nos diz Rego (1988, p. 50): 

 

Temos de oferecer-lhes oportunidades de contato com diferentes modelos, 

contextualizando a língua escrita através de seus usos, mesmo antes de se 

tornarem efetivamente capazes de ler e escrever. É a partir desse contato que 

as crianças farão descobertas fundamentais ao seu processo de alfabetização. 

 

 Pautamo-nos, portanto, nas abordagens construtivistas que concebe o conhecimento 

como processo permanente de construção, onde a transformação se dá na ação do sujeito com 
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o meio. E na sociointeracionista, porque compreende o conhecimento produzido na interação 

social e histórica do indivíduo. 

 Como é ressaltado por Leal e Melo (2006, p. 41): 

 

Partindo da concepção interacionista de leitura, concebemos que ler é uma 

atividade social e que, portanto, as estratégias cognitivas são adequadas aos 

propósitos de leitura, às finalidades que orientam nossa ação de ler.  

 

 

  Interessante perceber que as novas perspectivas de concepção de leitura apontam para o 

fato de que devemos considerá-la como uma atividade a ser ensinada na escola não como um 

mero pretexto para outras atividades e tipos de aprendizagem, porém compreendendo que há 

na sua base modelos definidos de como se processam as informações. Esses modelos 

apontados pelos autores citados (Leal e Melo, Solé, Terzi, Jolibert, entre outros) estão 

relacionados aos aspectos cognitivos da leitura, ou seja, aos aspectos ligados à relação entre 

leitor e texto, entre linguagem escrita e compreensão, e da percepção das letras até a utilização 

dos conhecimentos construídos. Contudo, o que de fato importa é que os educadores levem 

em consideração na sua prática pedagógica os aspectos cognitivos da leitura ao ensinar as 

crianças a ler.  

 Dessa forma, concordamos que ler para as crianças é uma atividade fundamental e que 

deve ser feita diariamente, pois é ouvindo contos, fábulas, poemas, entre outros, enquanto não 

sabem ler autonomamente que elas podem ter acesso a tudo o que a escrita representa, além 

de aprender muito a respeito da linguagem que se usa para escrever. 

 

1.2.2 As estratégias de leitura 

 

 A aprendizagem da criança na escola está fundamentada na leitura. Daí que uma questão 

fundamental para o ensino seja como ensinar a criança a compreender o texto escrito. A 

criança pode aprender, e de fato aprende, à medida que for capaz de utilizar diversas 

estratégias de forma integrada, e essas devem ser ensinadas. As estratégias necessitam ter grau 

de flexibilidade, pois um mesmo texto é abordado com diferentes estratégias. Diferentes 

objetivos de leitura implicam diferentes estratégias.  
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 Em primeiro lugar, o ensino de estratégias para ter acesso ao texto não é um fim em si 

mesmo, mas um meio para a criança poder interpretá-lo. Em segundo lugar, na leitura 

significado e decodificação estão sempre presentes, porém seus pesos são diferentes em 

diversas etapas da leitura.  As estratégias não devem ser encaradas como habilidades 

específicas ou técnicas infalíveis, mas sim como procedimentos complexos que envolvem o 

cognitivo e o metacognitivo, conforme discutido por Kleiman (1997). 

    Ainda segundo Kleiman (1997), as estratégias metacognitivas são aquelas que capacitam 

o leitor a refletir sobre o próprio conhecimento, pensar sobre a sua atuação e planejá-la. É 

uma estratégia de controle e regulamento do próprio conhecimento alcançado através de uma 

reflexão sobre o próprio saber. Esse conhecimento metacognitivo é desenvolvido ao longo dos 

anos de vida da pessoa. Sabe-se que as crianças mostram maiores dificuldades para avaliar o 

próprio conhecimento, ou seja, para controlar o conhecimento ou para refletir sobre ele. 

Assim, durante a leitura, essas estratégias dizem respeito à capacidade de estabelecimento de 

objetivos e formulação de hipóteses relevantes para compreensão do texto, a fim de construir 

o sentido do texto escrito. Dessa forma, é o leitor que necessita ter um controle consciente e 

ativo de sua aprendizagem.  

 O que segundo Koch e Elias (2008, p. 39, apud 2002, p. 50), espera-se que coloque em 

ação várias estratégias sócio-cognitivas. Essas estratégias eles definem como “uma instrução 

global para cada escolha a ser feita no curso da ação.” 

 No entanto, as estratégias cognitivas são inconscientes, aquelas que utilizamos 

automaticamente. Os conhecimentos e concepções sobre o texto são ativados sem que o leitor 

perceba que está fazendo uso deles. 

 Para a compreensão de um texto, faz-se necessário usar os conhecimentos prévios, 

aqueles que o leitor tem sobre o assunto, a situação ou do próprio texto, permitindo-lhe fazer 

as antecipações, levantar hipóteses, criar expectativas e inferências necessárias para perceber 

a coerência no texto.  

 Na construção do sentido do texto, há interação desses diversos níveis de 

conhecimentos prévios, como o linguístico, o textual e o conhecimento de mundo. O 

lingüístico é relativo à pronúncia das palavras, vocabulários, uso e regras da língua. A 

compreensão não é possível, então, sem este componente do chamado conhecimento prévio. 

 Um outro nível do conhecimento prévio é o textual, isto é, relativo à estrutura dos 

textos, o conjunto de noções e conceitos sobre o texto, o qual desempenha papel importante 
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na compreensão. Quanto maior a sua exposição a todo gênero textual, mais fácil será sua 

construção de sentido, pois o conhecimento de estruturas textuais e de tipos de discurso 

determinará, em grande medida, suas expectativas em relação aos textos, exercendo um papel 

considerável nessa construção. 

 E o último nível do conhecimento prévio é o chamado conhecimento de mundo ou 

enciclopédico, isto é, a familiaridade com um determinado assunto, que pode ser adquirido 

tanto formalmente como informalmente. Os três níveis fazem parte do conhecimento prévio, e 

devem ser utilizados na leitura, porém a falta do conhecimento de mundo pode causar a 

incompreensão, conforme discutido por Alves e Leal (1999). 

 Para haver compreensão durante a leitura, devem ser ativados estes conhecimentos 

linguísticos, textuais e de mundo. A leitura não é um mero passar de olhos, pois implica numa 

atividade de procura, por parte do leitor, no seu passado, de lembranças e conhecimentos que 

são relevantes para a compreensão do texto. 

 Não há apenas um processo de compreensão de texto escrito, segundo alguns 

especialistas como: Kleiman (1997) Koch e Elias (2008) e Braga e Silvestre (2009), mas há 

vários processos de leitura, tantos quantos forem os objetivos do leitor. Muitas vezes estes 

últimos são determinados pelos tipos ou formas de textos.  

 Fica evidente, segundo Alves e Leal (1999), que só podemos aprender a ler tendo 

necessidade do que lemos, seja para agir, distrair ou sonhar. A leitura como prática social é 

sempre um meio, nunca um fim. Ler é resposta a um objetivo, a uma necessidade pessoal 

dentro ou fora da escola. Não se lê só para aprender a ler, não se lê de uma única forma, não 

se decodifica palavra por palavra, não se responde a perguntas de verificação do entendimento 

preenchendo fichas, não se faz desenho sobre o que mais gostou e dificilmente se lê em voz 

alta. 

 Isso não significa que na escola não se possa responder a perguntas sobre a leitura, de 

vez em quando desenhar o que o texto lido sugere, ou ler em voz alta quando necessário. No 

entanto, não significa repetir essas atividades escolares como prática constante de leitura. 

 Essas atividades feitas exclusivamente para ensinar a ler não são boas para aprender a 

ler e têm servido apenas para ensinar a decodificar, contribuindo para que o aluno construa 

uma visão empobrecida da leitura. 

 Isso implica numa mudança de atividades para que à criança ponha em jogo as 

estratégias da qual elege alguma letra como índice para antecipar algo no texto, e desse jeito 
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estaremos permitindo que ela realize uma tarefa inteligente, interatuando com o suporte 

textual, com os colegas e o professor, tendo o que configura uma maneira possível e 

proveitosa de aprender.  

 Assim, buscamos evidenciar que se os docentes valorizam a relação ensino-

aprendizagem em suas práticas, como também observam sobre os entraves e perspectivas de 

efetivação de um trabalho feito com estratégias antes, durante e após a leitura estará nessa 

perspectiva aplicando uma prática pedagógica voltada para o desenvolvimento da 

compreensão leitora. Em outras palavras, quando faz uso dessa metodologia, como, por 

exemplo, ao iniciar a leitura faz uma discussão sobre o tema ou título fazendo com que os 

educandos falem e façam previsões do que trata ou pode acontecer no texto a ser lido fará 

com que eles antecipem, infiram e ativem seus conhecimentos prévios. Dessa forma, estarão 

desenvolvendo as estratégias cognitivas e metacognitivas. Da mesma forma, quando faz uso 

de estratégias durante e após a leitura. Ou seja, quando interrompe a leitura para questionar 

com eles sobre o que acham que vai ou não acontecer em determinada parte do texto, ou até 

mesmo quando explica ou retomam dados ou fatos importantes que possam ter passado 

despercebidos no decorrer da leitura. Essas estratégias realizadas pelo professor contribuirão 

para construção de sentido do texto e oportunizará na criança o desenvolvimento da 

compreensão leitora. 

 Essas estratégias didáticas utilizadas pelos professores servem para estimular as 

estratégias usadas pelos leitores à medida que estão lendo os textos. É indiscutível a 

importância desse conhecimento por parte do professor, pois é necessário que ele tenha a 

concepção, no seu trabalho em sala de aula que ao fazer uso de estratégias antes, durante e 

após a leitura estará proporcionando às crianças o desenvolvimento das estratégias de 

compreensão leitora. 

 Dito de outro modo, o professor deve estar atento para o fato de que ao planejar suas 

atividades de leitura faz-se necessário selecionar bons textos e elaborar questões que 

oportunize os seus alunos fazer uso das estratégias de antecipação, seleção, decodificação, 

verificação e inferência, como também dos seus conhecimentos prévios.  

 Alguns exemplos podem ilustrar esse fato antes da leitura: a) a professora lê o título 

para os alunos e pergunta o que acham que vai tratar o texto; b) Depois que eles falam, 

apresenta a gravura, fala o nome do autor e diz do que tratará o texto; c) Em seguida, inicia a 

leitura propriamente dita.  
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 Como foi dito anteriormente essas situações contribuem para que o ensino e a 

aprendizagem se tornem mais fáceis e produtivas, pois ao motivar para a leitura, explicar os 

objetivos dela, ativar os conhecimentos prévios e estabelecer previsões sobre o texto estará 

desenvolvendo isso no educando. 

 Braga e Silvestre (2009), duas das maiores especialistas nas questões sobre a leitura 

defendem que o tempo todo a professora valorize nessas situações de leitura a fomentação das 

estratégias metodológicas antes de ler um determinado gênero textual, visando sempre a 

apropriação, descoberta e levantamento de diferentes hipóteses por parte dos alunos diante do 

que será lido para eles. 

 Assim, buscamos na contribuição de Braga e Silvestre (2009, p. 16), quando afirmam 

que: 

 

Para formar um leitor e um produtor de textos competente e autônomo capaz de 

compreender e interpretar aquilo que lê, construir significados e transformá-los em 

palavras, exige-se do professor uma intervenção adequada, contínua e explícita 

durante toda a vida escolar do aluno. E essa intervenção precisa ocorrer de forma 

consciente e sistemática antes, durante e depois das atividades de leitura. 

  

 

Dessa forma, ao salientar essa necessidade as autoras estão reafirmando que se faz 

oportuno iniciar sempre, ou quase sempre buscando ativar os conhecimentos prévios dos 

leitores antes da leitura de um gênero textual, cujo tema ou assunto em questão possibilite o 

uso dessa estratégia por parte do professor e dos educandos. Tudo isso, beneficiará o trabalho 

de construção de sentido e garantirá o desenvolvimento da compreensão leitora.  

Com relação às estratégias durante a leitura, ela poderá fazer questões à medida que 

for lendo. Essas questões deverão permitir que antecipem ou infiram algo que vai acontecer 

no decorrer da leitura do texto. O mais importante nisso, é que mesmo não tendo acertado 

sobre o aconteceu, eles possam ser capazes de interagir e construir significado com o que está 

sendo lido. Para isso, faz-se necessário, recapitular algumas partes essenciais ao longo da 

leitura, como também, explicar alguns termos ou até mesmo o significado de algumas 

palavras. 

 Isso pode ser constatado através do que nos apresenta através dos seus estudos Koch e 

Elias (2008), quando afirma a importância de utilizar as estratégias durante a leitura que 
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promove a reflexão e a compreensão, assim estaremos possibilitando a interação desse 

leitor com o autor e o texto. 

 Koch e Elias (2008, p. 13 apud 2002, p. 127-7) são taxativos nesse sentido, quando 

afirmam: 

 

Assim, o texto é um exemplo de que o autor pressupõe a participação do leitor na 

construção do sentido, considerando a (re) orientação que lhe é dada. Nesse 

processo, ressalta-se que a compreensão não requer que os conhecimentos do texto e 

os do leitor coincidam, mas que possam interagir dinamicamente.  

                                        

 

 E para após a leitura pode ainda: a) fazer um resumo do texto lido; b) escolher alguns 

deles para que recontem a história; c) falem do que mais gostou? d) pedir que se coloquem no 

papel do personagem e digam como agiriam se fossem com eles. 

 Essas estratégias usadas depois de ler fomentam a recuperação do que nos diz o autor 

e o resgate das ideias propostas por ele, bem como constatar se suas suposições e hipóteses 

elencadas são de fato condizentes com as reais intenções defendidas no texto. 

 Ao elaborar atividades que envolvam as estratégias didáticas acima mencionadas 

estarão assim contribuindo para o grande propósito educativo, no caso da leitura que é o de 

formar leitores críticos. 

 Isto quer dizer que na visão de Marcuschi (2008, p. 230), “Ler é um ato de produção e 

apropriação de sentido que nunca é definitivo e completo”, assim é recomendado 

proporcionar situações diversificadas para que os alunos desenvolvam estratégias de leitura 

variadas, tais como antecipar sentidos iniciando pelas gravuras, temáticas baseadas nos 

conhecimentos prévios, elaborando inferências e estabelecendo relações intertextuais.        

 Como já dissemos anteriormente, essa é senão a mais importante ação educativa, com 

certeza é imprescindível para a melhoria da qualidade de ensino da leitura e, por conseguinte 

a formação do leitor proficiente que sabe fazer uso adequado das estratégias de leitura. 

 Solé (1998), através dos estudos buscou apresentar uma discussão sobre as estratégias de 

leitura, pois considera que um trabalho voltado para o favorecimento adequado da leitura 

pelas crianças era o fato de que elas ao participarem de momentos ricos e envolventes com 

diferentes estratégias resultariam em maior sucesso no processo inicial da leitura, e 

consequentemente, maior sucesso no desenvolvimento das estratégias de compreensão leitora.   
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 No que tange às relações interpessoais na sala de aula, percebe-se que o professor tem 

como objetivo desenvolver na criança a autonomia através de provocações e incentivo, 

estimulando trabalhos em grupo, resgatando o prazer de aprender a ler. Nesse caminho, na 

tentativa de auxiliar a construção mais reflexiva do conhecimento, é preciso compreender que 

ao realizar um trabalho com estratégias antes, durante e após a leitura estará de fato 

oportunizando as crianças o desenvolvimento de estratégias que serão imprescindíveis para 

aprender a ler e que serão úteis em todo o processo dessa aprendizagem.    

 Podemos enfatizar então, que é indiscutível a existência de um processo de ensinar e 

de aprender a ler na formação do leitor.  O ponto de partida dessas práticas de ensinar e 

aprender, nesta perspectiva, oportuniza a transgressão por parte do professor que deixa de ser 

o mero leitor para seus alunos e passa a oportunizar-lhes a construção e desenvolvimento das 

estratégias de leituras que despertarão o desejo e a motivação deles para a construção de 

sentido e compreensão leitora.  

 É importante, entender que para motivar os alunos é preciso criar situações que 

despertem uma emoção especial. Por isso, antes de ler um texto o professor deve conhecê-lo, 

para que possa comentar suas razões pela escolha e demonstrar seu interesse enquanto leitor 

em compartilhar suas descobertas, mistérios, encantos e alegrias alcançadas pela leitura. Para 

tanto, tomando-se por base a reflexão sobre a compreensão leitora pelos alunos, bem como do 

uso de estratégias de leitura que são determinantes para construção do significado e sentido 

dos textos lidos por eles é que este deve ser o ponto de partida para seu trabalho em sala de 

aula. É necessário que o professor compreenda a diferença entre um trabalho utilizando as 

estratégias de leitura (antes, durante e depois) e ter a clareza de que ao utilizá-las estará 

favorecendo o desenvolvimento das estratégias de compreensão leitora (como as estratégias 

de inferência, de seleção, de verificação e de antecipação), além de ativar os conhecimentos 

prévios. 

 E vale ressaltar que é preciso que deixe a criança pensar, falar, perguntar e que 

participem desde cedo desse processo. Além disso, a forma de contar histórias também 

influencia nos benefícios que esse ato traz para ela, pois cria um elo entre eles. Não é só 

contar, tudo importa. A exploração dos sentimentos e emoções, permitindo que manuseie os 

livros, lendo com entusiasmo, entonação adequada ao texto, imitando os sons, fazendo 

barulhos estranhos sugeridos neles, preparando-a para ouvir, e muitas vezes, até ler e reler os 

mesmos livros, porque repetí-los oportunizam as crianças uma maior apropriação dessas 

histórias. 
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É fato, portanto, que as crianças aprendem. Mas, é importante a utilização das 

estratégias de leitura para que isso aconteça. No entanto, é possível desde que, as questões 

relativas aos gêneros textuais usados e lidos na sala de aula da educação infantil sejam vistos 

pelos professores como materiais básicos para o ensino, como veremos no tópico seguinte. 

 

1.2.2.1 Os gêneros textuais e leitura na educação infantil 

 

Entre as diversas ações desenvolvidas na sala de aula da educação infantil está o 

momento apropriado para ler, que é permeado e fortemente influenciado por concepções, 

muitas vezes inconsciente, sobre língua, linguagem e leitura. Conhecer as concepções que 

permeiam a prática da professora é de suma importância para compreender os porquês dessa 

ou daquela forma de ensino e de aprendizagem da leitura. No que tange ao ensino e como se 

pode ver, a trajetória a ser usada envolve ler uma diversidade de gêneros textuais visando à 

formação das crianças.  

É nessa perspectiva que para desenvolver um trabalho com os diversos gêneros 

textuais nos vários eixos de ensino da Língua, necessita-se de práticas de leitura na escola 

ultrapassando a identificação literal da informação, com explorações das estratégias de 

compreensão leitora que levem à construção de sentido e significado de qualquer texto, em 

qualquer gênero. 

E o que vem a ser os gêneros textuais? Segundo Bakhtin (2003, p. 22), “os gêneros 

textuais se constituem como ações sócio-discursivas para agir sobre o mundo e dizer o 

mundo, constituindo-o de algum modo”. 

Desse modo, o trabalho com gêneros textuais se constitui numa contribuição das mais 

importantes para o ensino da leitura na prática escolar, porque é através deles que poderemos 

guiar nossas ações para ler diferentes suportes que surgem diante de nós na sociedade 

contemporânea.  Esse deve ser um longo caminho a ser percorrido quando se almeja o 

fomento à leitura, à formação de leitores, como também à formação de mediadores de leitura. 

Essa caminhada, embora árdua apresenta-nos formas eficientes de ampliar a curiosidade pela 

descoberta de distintos materiais destinados a ler existentes no interior de cada texto, de cada 

livro ou mesmo em assuntos citados em outros suportes. 
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O que se pode fazer é enfatizar que, atualmente, estará fadado ao fracasso o ensino da 

leitura que não privilegiar a diversidade de gêneros textuais. Da mesma maneira é preciso 

dizer, entre parênteses, que se deve buscar na escola, contudo que o aluno se aproprie dessa 

diversidade a que estamos expostos tendo a clareza da sua importância ao descortinar um 

universo mais amplo de uso e de aperfeiçoamento à medida que são disponibilizados numa 

sociedade tão plural quanto a nossa.     

Na verdade, devemos considerar os gêneros textuais como objeto de ensino quando o 

ensino de produção e compreensão de textos centrarem-se no ensino de gêneros. Daí, ser 

necessário, realizar leituras como modelos didáticos dos gêneros buscando apresentar as 

diferentes formas de linguagem oral e escrita de cada gênero.  

Advém, daí, então, a importância da escolha do gênero a ser trabalhado em sala de 

aula, ele será o artifício que, por certo, dinamizará e envolverá os alunos de forma que os 

levem a visualizar nova direção, um novo contexto e que esses elementos levá-los-ão a 

interagir e participar. 

Neste sentido, o professor deve ser arguto na forma de buscar o elemento norteador do 

desenvolvimento e da dinamização de sua sala de aula, fazê-la mais significativa e esse 

artifício ele só encontra no gênero textual e que será, por certo, o veículo que despertará o 

interesse do aluno que busca crescer através do conhecimento.    

De acordo com Schneuwly e Dolz (2004, p. 76) o trabalho com “o gênero não é mais 

instrumento de comunicação somente, mas é, ao mesmo tempo, objeto de ensino-

aprendizagem.” Segundo esses autores, um trabalho em sala de aula com gêneros textuais visa 

proporcionar ao educando tanto o conhecimento quanto servirá para apreciá-lo ou 

compreendê-lo melhor e assim torná-lo capaz de ler dentro e fora da escola. 

Sem dúvida, a questão da importância desse trabalho para o desenvolvimento do 

ensino-aprendizagem vem se tornando uma temática crescente nas discussões sobre a 

utilização das estratégias de leituras nas salas de aula, de modo particular, na sala de aula da 

educação infantil, pois esta se constitui num dos espaços adequados, visto que estamos 

iniciando seu processo de aprendizagem e é necessário que este aconteça de modo favorável e 

acolhedor, fazendo com que as crianças se sintam capazes de entender os textos lidos e que 

elas mesmas leiam aqueles textos que sabem de cor, porque isso fará com que percebam que à 

medida que vêem no escrito e vão descobrindo que o que está sendo lido é o que na verdade 

está escrito isso com certeza oportuniza a construção de sentido.  
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É a partir dessa leitura, ou melhor, dessa estratégia que elas começam a superar uma 

das hipóteses de leituras, pois assim como Ferreiro e Teberosky (1985), chamou nossa 

atenção para o fato de que a criança no seu processo de construção de conhecimento estará se 

apropriando do Sistema de Escrita Alfabética (SEA). 

Passaremos agora, então, a falar sobre o que as referidas autoras definem a respeito 

das hipóteses de leitura buscando assim uma melhor compreensão do termo e o que acontece 

com as crianças quando iniciam seu processo de construção de conhecimento.  

 

1.2.2.2 Hipóteses de leitura 

 

 Desse modo, também, as crianças apresentam hipóteses na leitura, numa das suas 

primeiras hipóteses, só acreditam que os nomes dos objetos e das pessoas é que estão escritos. 

Para elas os artigos e pronomes, não existem, confirmando assim, como na fase pré-silábica 

que não podemos fazer registro de palavras com menos de três ou quatro letras. Isto é, em 

determinados momentos, as crianças consideram que para poder ler alguma coisa é necessário 

ter pelo menos três letras e com certa variabilidade. 

Diferentemente das estratégias, as hipóteses de leitura nos ajudam a entender que para 

que elas aprendam a ler é preciso fazê-las compreender sempre que o que se está lendo é o 

que está escrito e na ordem em que está sendo lido. E quando fazemos uso das estratégias de 

leitura apontando para elas as palavras que estão sendo lidas no texto estaremos ajudando-a a 

superar essas hipóteses.  

Mas então, o que vem a ser as hipóteses de leitura? São na verdade, as ideias que os 

educandos têm sobre o que está escrito e o que se pode ler. Portanto, cabe ao professor criar 

situações que os obriguem a refletir sobre o que estaria escrito em cada parte do texto. Uma 

boa oportunidade de intervenção, por parte dele, é mostrar textos que as crianças conheçam de 

cor (poesias, quadrinhas, canções, parlendas, entre outros) e pedir para que “leiam” ou 

acompanhem a leitura apontando com o dedo o que é lido, esta pode ser uma chance para que 

elas chequem suas próprias ideias sobre o que está escrito e o que se pode ler. Além disso, ele 

pode ainda, pedir para que localizem, nesses textos, algumas palavras, como: substantivos, 

verbos, adjetivos e até mesmo palavras menores, como: preposições, artigos, etc.  
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Ao propor essas atividades, ele estará oportunizando a elas que, à medida que vão 

conseguindo localizar as palavras que acreditam estar escritas, possam também identificando 

as outras que com certeza estranharão que tenham que aparecer no escrito. É propondo 

situações possíveis e outras que permitam a criança a pensar, apoiando-a no esforço que faz 

para descobrir o que está escrito em cada parte da frase, ou da palavra e do texto, que estará 

fazendo intervenções importantes para superação dessas hipóteses. Bem como, colocando 

uma questão de cada vez, analisando sua resposta e dando outras questões para reflexão, além 

de dialogar sempre com ela, ajudando-a a pensar. 

Nesse sentido, uma proposta de ensino que caminha na contramão do processo de 

aprendizagem das crianças é desconsiderar que, no início de seu processo de reflexão sobre a 

escrita, elas acreditam que palavras com poucas letras não podem ser lidas. Desse modo, o 

conhecimento das hipóteses e das estratégias de leitura deve estar a serviço de um 

planejamento com atividades que consideram as suas concepções e pretenda ajudá-la a 

superar as suas necessidades de aprendizagem. É estando diante de situações de leitura, em 

que antecipem o significado e sentido do texto que a criança se torna leitor. 

De fato, as hipóteses representam um dos conhecimentos envolvidos no ato de ler e 

que possibilitam aos professores compreender como as crianças pensam sobre a leitura.  

Com relação às estratégias de leitura, estas sim, são os recursos que todos os leitores, 

tanto os iniciantes quanto os já proficientes, usam para produzir sentido enquanto leem um 

texto. Elas são os procedimentos que qualquer leitor utiliza enquanto lê. 

Dessa forma, ao fazer a distinção entre o que está escrito e o que se pode ler significa 

entender que se escreve cada segmento do que se fala, exatamente na ordem em que se fala, 

pode contribuir de alguma forma para a prática pedagógica do professor, pois as ideias das 

crianças sobre o que está escrito e o que se pode ler evoluem de acordo com suas 

oportunidades de contato diário com a leitura e a escrita. Portanto, é promovendo variadas 

situações de leitura, em que elas testemunhem ou participem ativamente dos atos de ler e 

escrever, que favorecerão a conquista da compreensão da correspondência entre os segmentos 

do enunciado oral e os segmentos gráficos.  

No tocante ao que o educador pode fazer para ajudar na tarefa de promover a 

utilização autônoma de estratégias de compreensão leitora nos alunos está a necessidade de 

criar boas oportunidades para a realização de atividades significativas de leitura, motivando-

os para que possam executá-las com interesse.  Vale salientar que, essas estratégias precisam 
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ser aprendidas em uso, com situações concretas e inseridas em contextos significativos. 

Embora, não seja uma tarefa das mais fáceis, pois cabe a reflexão dos fundamentos sobre os 

objetivos do ensino e da aprendizagem da leitura e, vincular o objetivo de aprender a ler aos 

objetivos de ler para aprender.  

 Ao fazer a distinção entre a leitura como objeto de conhecimento e a leitura como 

instrumento de aprendizagem, deve-se levar em conta no tratamento educativo da leitura a 

necessidade de ensinar a usá-la como instrumento de aprendizagem para que a criança 

aprenda a ler, pois ao ensiná-la a ler compreensivamente e a aprender a partir da leitura, 

estamos fazendo com que aprenda a aprender, isto é, com que aprenda de forma autônoma em 

uma multiplicidade de situações que são condições necessárias para que o leitor possa 

construir uma interpretação do texto. 

Desse modo, as crianças só se tornam leitoras quando são engajadas em situações em 

que a escrita é apresentada e utilizada de forma significativa, em que possam relacionar os 

textos lidos com suas experiências e conhecimentos prévios. Pois, a única diferença está em 

entender que ler como qualquer aprendizagem requer dedicação, por isso elas devem ter 

oportunidade de encarar a leitura como um desafio interessante, que abrirá portas, não só para 

o conhecimento, mas também para o entretenimento e a diversão. Nesse sentido, para poder 

ajudá-los a torná-los bons leitores é imprescindível que as crianças percebam que leitura é um 

ato de prazer e do qual seus professores também gostam de realizá-lo. Com efeito, é preciso 

que o educador ajude seus educandos a descobrir nos textos sua face mais pessoal e prazerosa, 

sua dimensão mais encantadora e envolvente. É, portanto, descobrir e redescobrir que ler 

pode, e deve ser uma maravilhosa aventura. Pois bem, não será possível esperar que os alunos 

aprendam as estratégias de compreensão leitora sozinhos, sem que ninguém os ensine a 

utilizá-las, e que assim aprendam a aproveitar os momentos prazerosos ao ler. No caso da sala 

de aula, este alguém é o professor que lhes proporcionará modelos adequados a respeito da 

leitura. 

 Nesses momentos, ainda que não saibam ler sozinho e convencionalmente, as crianças 

estarão se apropriando das estratégias de leitura utilizadas por um leitor proficiente. 

Consideramos isso, portanto, um desafio para o docente que atua na Educação Infantil a 

condução de um trabalho voltado para essa perspectiva.  
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1.2.3 O desafio de ensinar a ler 

 

 O domínio da leitura e da escrita é fundamental para o exercício pleno da cidadania e para o 

crescimento cognitivo de cada pessoa já que esta é, senão, a coisa mais importante que a escola 

tem a ensinar para seus alunos. 

 Atualmente sabemos que, a criança no início de seu processo de aprendizagem ao fazer 

distinção entre o que está escrito e o que se pode ler, na verdade está criando "hipóteses de 

leitura", isto é, o resultado de uma elaboração dos que ainda não sabem ler. Isso significa que para 

ela superar essas hipóteses é preciso entender que tudo o que se está lendo é o que está escrito, 

exatamente na ordem em que se fala. 

 Desse modo, ao desenvolver um trabalho com textos que elas sabem de cor estaremos 

proporcionando esse entendimento. Em primeiro lugar, porque a criança ao acompanhar a 

leitura indicando o que é lido com o dedo, oportuniza que ela cheque suas próprias ideias 

sobre o que está escrito e o que se pode ler. Por outro lado, quando o professor solicitar que 

localizem, nesses textos, determinadas palavras ou até mesmo pequenas partes, isto pode 

servir como uma boa intervenção, pois à medida que forem sendo capazes de identificar as 

palavras que acreditam que deve estar escritas nos textos, a professora poderá propor localizar 

outras que não sejam tão fáceis mas que, com certeza, as crianças estranharão que estejam 

escritas, como no caso dos artigos, preposições, etc.   

 Portanto, ao promover situações variadas de leitura favorecendo a conquista da 

compreensão da correspondência entre os segmentos do que está escrito e o que se pode ler 

permite a evolução dessas ideias de acordo com seu contato com a escrita. 

         A introdução das crianças no mundo da leitura desde cedo garante em parte a formação 

desse sujeito leitor, e consequentemente, desperta o gosto e o prazer ao entrar em contato com 

o universo letrado.  

 Experiências reais de professores que desenvolveram (e utilizam) estratégias e 

procedimentos de leitura eficientes para ensinar a seus alunos mostram que efetivamente não 

há outra forma para ensiná-la, levando-se em conta que a criança aprende a ler lendo.   

Portanto, cabe ao professor elaborar seu plano de ação de forma a conseguir o sucesso de seus 

alunos fazendo uso de diferentes situações didáticas de leitura e diversas estratégias. 

 Os autores, entre eles: Brandão (2006), Teberosky e Colomer (2003) concordam que as 

crianças devem estar em contato diário com textos reais desde o início de seu processo de 

aprendizagem da leitura. Esta prática, que pode vir através de uma diversidade textual, 
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trabalhando com textos que eles já conhecem, pois permite que eles chequem suas próprias 

ideias sobre o que está escrito e o que se pode ler.  

 Vale ressaltar que, a prática de leitura na escola precisa se assemelhar à prática de leitura 

fora dela, pois as crianças precisam saber que lemos por diferentes razões e que não lemos 

todos os textos da mesma forma. Ler não deve ser uma atividade extra, quando sobra tempo, 

quando os alunos estão muito agitados ou quando faltam muitos deles. Sendo assim, ajudá-los 

a ler, a fazer com que se interessem pela leitura, é dotá-los de instrumentos de aculturação e 

de tomada de posição na sociedade.  

   De forma que, o ato de ler torna-se muito mais amplo do que um simples juntar as letras 

e revelar a palavra, e como entendemos com as palavras de Freire (1988, p. 11) “[...] uma 

compreensão crítica do ato de ler, que não se esgota na decodificação [...]. A leitura do mundo 

precede a leitura da palavra”. Logo, ler o mundo antes de ler a palavra é estar atento à 

realidade expressa pela escrita, como também pela oralidade. 

   Para fazê-lo, precisamos ter consciência de que ler é compreender e que empreende um 

processo ativo de construção para poder extrair o significado de um texto. Diante disso, é 

imprescindível que os professores busquem desenvolver práticas que fomente essa 

construção.  

  No entanto, as práticas de leitura na educação infantil devem estar centradas na 

utilização de mecanismos como a intenção de ler, os conhecimentos trazidos pelo leitor e 

elementos que levem a contextualizar, promovendo, dessa forma, situações variadas em que 

os próprios alunos testemunhem ou participem ativamente de atos de leitura. 

  O desenvolvimento de práticas de leitura através dos diferentes gêneros textuais significa 

o entendimento de que há diversas formas para se ler um texto, portanto deixemos de lado a 

complicação, e simplesmente, ensinemos às nossas crianças a ler no momento oportuno, com 

objetivos diferentes, explicitando para elas o que estão fazendo e para que. Eis aqui, portanto, 

um dos desafios estabelecidos nos últimos anos à escola que, em geral, subestima a 

capacidade da criança, embora não de forma explícita, cerceando toda e qualquer 

probabilidade de ampliação do seu universo cultural.  

 Terzi (1995), buscou discutir até que ponto modelos voltados para um leitor ideal dão 

conta do desenvolvimento do processo de leitura, discutindo os diferentes processos utilizados 

pelas crianças não imersas no mundo letrado, a palavra chave é o processo de como se dá a 

construção da leitura. Para isso, utilizou os estudos de Vygotsky e de pesquisadores 

neovygostskianos, pois era necessária uma teoria da aprendizagem que levasse em 
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consideração a construção de conhecimentos e que permitisse analisar o papel do outro no 

processo. 

 Com isso, ela nos mostra que a criança deve ter uma atitude ativa de busca de 

construção de significados. É necessário, portanto, haver interação entre aluno e professor 

para que haja construção da leitura, ou seja, uma relação de confiança.    

 O êxito das atividades envolvendo o ato de ler está interligado à dinâmica desenvolvida 

em sala de aula, pois sabemos que existem alguns requisitos básicos e necessários à leitura, 

entre eles podemos citar o desenvolvimento de estratégias diversas, sobretudo a apreensão do 

sentido geral do texto, já que o texto dá margem para diferentes interpretações.  

 Algumas práticas de leitura têm contemplado principalmente o aluno que lê o que quer 

ler, no seu ritmo, observando como leem os outros e a sua professora, e, sem ter com isso que 

responder necessariamente questões sobre a leitura.   

 Para viabilizar o avanço, não significa colocar limitações, porque ao fazer algumas 

restrições o professor estará orientando a criança e permitindo que ela levante hipóteses e 

busque pistas que ofereçam condições para uma melhor compreensão do texto. 

 Ao se pensar a leitura na perspectiva da interação social envolvendo a prática para 

formar o leitor, necessário se faz pensar em formar o apreciador do ato de ler.  E isso, implica 

em conhecer como a criança concebe o objeto da aprendizagem e que concepções têm sobre o 

processo de leitura e escrita. 

 Para se desenvolver desde cedo o gosto pela leitura é preciso à participação e a atuação 

contínua do professor, atuando como mediador e sendo, acima de tudo um leitor para seus 

alunos. 

 No início da aprendizagem da leitura e quando esta é feita em voz alta facilita a 

compreensão. Há a premissa de que com essa prática há a preocupação em fazer a leitura das 

palavras, com entonação e obriga a criança a ter cuidado no resgate das palavras lidas, o que 

na leitura silenciosa individual não dá para saber se houve leitura integral do texto.  

 O objetivo das estratégias de leitura é entender o processo de como a gente utiliza e o 

que acontece quando se lê algo. Os fatores que incidem na compreensão leitora: intenção da 

leitura e os conhecimentos trazidos pelo leitor sobre o escrito e sobre o mundo. 

 Um dos aspectos a ser ressaltado é a necessidade de organizar o tempo pedagógico. De 

modo que, é preciso disponibilizar tempo para a leitura, distribuindo-o entre atividades de 

apropriação do sistema de escrita alfabético e de produção de textos. 
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 Como é destacado em Brandão e Leal (2005, p. 33), "sem o domínio da base alfabética 

da escrita não há leitura eficiente, com senso crítico, nem produção de texto com autonomia e 

competência".  

 As citadas autoras defendem, ainda, a tese de que o ensino do sistema alfabético de 

escrita deva ser uma das prioridades da educação infantil e dos anos iniciais do ensino 

fundamental, pois há certos conhecimentos essenciais, tais como: a identificação e escritas das 

letras; a aprendizagem de que algumas palavras são compostas por pedaços menores (sílabas), 

que nestes encontramos uma vogal; que essas letras e sílabas correspondem a determinados 

sons; que cada letra corresponde a um fonema; que nós escrevemos sempre dá esquerda para á 

direita e de cima para baixo, entre outros. 

 Na realidade, deve-se trabalhar com uma concepção de aprendizagem em que se 

coloque como centro da construção do conhecimento, a competência leitora, daí a necessidade 

de expor as crianças à leitura de diversos gêneros textuais, bem como de textos diferentes de 

um mesmo gênero, com o propósito de que aprendam a semelhança e diferença entre eles com 

relação ao tema, ao léxico, sintaxe, etc.  

 Desse modo, essa exposição oferece inúmeras possibilidades de ampliação do universo 

letrado ao se pensar em novas formas de tratar a leitura na escola, visando à formação integral 

do leitor.  

 É necessário, repensar a leitura na escola partir de três dimensões: para gostar e ter 

prazer em ler, para aprender a ler e para ler. As questões relativas à leitura dizem respeito à 

forma como se ensina, como se aprende e como despertar o prazer e gosto pela leitura, pois é 

preciso que o professor leia muito, goste de ler e faça com que seus alunos leiam. De fato é 

ele que deve ler para os alunos, ler com eles e saber ouvir com eles, e consequentemente, 

despertar nele o interesse antes da leitura. 

 E como nos aponta Solé (1998), ao criar situações significativas em que os alunos 

tenham uma vivência concreta relacionada ao texto, o professor estará oportunizando o ensino 

e pensando nos métodos para inserir a leitura como objeto de conhecimento, pois isto 

significa aprender a compreender o que se está lendo, desde o início de sua escolaridade na 

Educação Infantil. Nesse sentido, a compreensão é considerada como um processo interativo 

entre o leitor e o texto. 

 Na tarefa para aprender a ler está em jogo a construção de estratégias cognitivas de 

acordo com cada tipo de texto e com as necessidades de cada situação de leitura. Desse modo, 

o aprender a ler é utilizar a língua em contextos reais de uso, para chegar a uma prática cada 
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vez mais especializada, trata-se, no entanto, de se apropriar do conjunto de usos variados e 

individuais dos textos. 

 Portanto, cabe ao professor na realização da intervenção pedagógica propor atividades 

voltadas para a compreensão com objetivo de desenvolver estratégias de antes, durante e após 

a leitura envolvendo seleção, antecipação, inferência e verificação. Sendo assim, a leitura 

implica inúmeros conhecimentos e que não há um único meio para chegar à construção do 

sentido da leitura e sim, o uso combinado de diversas estratégias que permita o seu domínio. 

 Desse modo buscamos em Solé (1998) sugestões para um trabalho voltado a 

desenvolver essas estratégias, são situações que o professor pode realizar antes, durante e após 

a leitura.  A citada autora apresenta como exemplos de estratégias de leitura as seguintes 

atividades: 

 Para antes da leitura: 

         - Motivar para a leitura: falar um pouco sobre o tema do texto, oferecendo certos 

desafios despertando o interesse; 

         - Fornecer objetivos para a leitura: saber o que se quer com determinada leitura, pois 

haverá tantos objetivos quantos forem exigidos pela leitura; 

         - Estabelecer previsões sobre o texto: dizer do que se trata o texto; o título; a gravura; o 

que imagina que vai acontecer; 

         - Ativar o conhecimento prévio: o que sei sobre o tema, assunto, autor e estrutura do 

texto.  

         Para durante a leitura: 

         - Formular previsões e perguntas sobre o que será lido: isto consiste em oferecer pistas 

para o leitor; 

 - Recapitular de forma resumida, o que já foi lido e esclarecer as dúvidas que venham a 

surgir: o que significa tomar decisões no decorrer da leitura. 

         Para após a leitura: 

         - Encontrar ou gerar a "Ideia Principal": compreensão global do texto, aprofundando um 

pouco mais aquilo que é importante; 

         - Verificar se os objetivos foram alcançados. 

         Nesse cenário, os maiores beneficiados serão as crianças que elaboram 

significativamente com textos autênticos em situações funcionais do uso que lhes facilita 

construir para si conceitos a partir de suas necessidades e estratégias que criam situações 

significativas que estimulem as crianças a ler, relacionando aos seus conhecimentos prévios. 
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 A mencionada autora continua suas reflexões defendendo que ao utilizar as estratégias 

de leitura se constitui numa excelente técnica para desenvolver as estratégias de compreensão 

leitora que possibilitará um enfoque baseado na participação conjunta do professor e das 

crianças a fim de se tornem autônomos e competentes durante a leitura.  

 Isso implica em que para a criança compreender a importância da leitura em sua vida, é 

importante que ela observe e se dê conta de para que e em que situações fazem uso dos textos.  

 A aprendizagem da leitura sempre foi considerada como um processo longo, e por isso é 

consenso entre vários autores que se deva iniciar na educação infantil. Em primeiro lugar, 

porque a maioria das crianças começa o contato com a leitura, logo ao nascer. Por outro lado, 

porque pode ser feito nessa etapa de educação infantil sem que seja necessário utilizar o 

código.  

 Ora, sabemos que a leitura é uma atividade cognitiva complexa. Portanto, faz-se 

necessário construir conhecimentos sobre para que sirva ler, o que pode ser lido e o que não 

pode. Nesse contexto, ao trazer a leitura para perto das crianças, na educação infantil, 

significa proporcionar experiências divertidas e gratificantes que faz e fará parte da sua vida. 

 Entendemos que essa atividade não deve ser vista como responsabilidade da criança, e 

sim do (a) professor (a) que atua como mediador (a) criando desafios possíveis de serem 

realizados por elas. Então, cabe aos professores garantir que o ensino da leitura e que a sua 

aprendizagem sejam significativas e úteis.  E isto só acontece dando ênfase a um trabalho 

associando teoria e prática. 

 Essa perspectiva é possível nas atividades desenvolvidas pelas crianças, em que são 

enfatizadas situações voltadas para o desenvolvimento integral da criança, o desenvolvimento 

da linguagem e da expressão. 

 A aprendizagem da leitura envolve a construção de sentido dos textos, o aluno precisa 

percebê-la como um desafio interessante, algo que os provoque, mas que poderão alcançar. É 

papel de o professor considerar a escolha do tipo de texto, seus elementos linguísticos, 

aspectos discursivos e o conhecimento de mundo que apresenta para, a partir daí, planejar 

uma intervenção que deve acontecer antes da leitura, durante e após, no sentido de ativar as 

estratégias cognitivas do leitor – os conhecimentos prévios, possibilitando a ele utilizar as 

estratégias metacognitivas: decodificação, seleção, antecipação, inferência e verificação; 

elementos fundamentais para a construção do sentido do texto. 

 Ler é um processo cognitivo complexo que ativa estratégias de alto nível: traçar 

objetivos, estabelecer e verificar previsões, controlar o que se vai lendo, tomar decisões diante 
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de dificuldades ou lacunas de compreensão, diferenciar o que é essencial da informação 

secundária. 

         Portanto, a competência da leitura e da escrita está na faculdade de mobilizar um 

conjunto de recursos cognitivos: saberes e informações, construídos no processo de 

letramento, e demonstrando à medida que o indivíduo se torna capaz de atribuir sentido ao 

texto segundo a intenção do autor, que busca, por sua vez, provocar nos interlocutores a 

construção de determinados significados a partir da produção textual de sua autoria. 

 Além disso, deve-se criar, nas salas de aula, o hábito e o gosto pela leitura, através de 

leituras individuais e coletivas, e a leitura em voz alta para que se descubra que a palavra tem 

melodia, encanto, vida e emoção. 

 É importante frisar, que para se compreender o que é lido devemos ter como objetivo 

final a capacidade de aprender a ler autonomamente.     

 Segundo Serra e Oller (2003, p. 36-37): 

 
O uso autônomo e eficaz das estratégias de leitura permitirá aos alunos:  

 Extrair o significado do texto, de maneira global, ou dos diferentes itens 

incluídos nele; 

 Saber reconduzir sua leitura avançando ou retrocedendo no texto, para se     

adequar 

    ao ritmo e às capacidades necessárias para ler de forma correta; 

 Conectar os novos conceitos com os conhecimentos prévios que lhes 

permitirão incorporá-los a seu conhecimento.      
  
 

 Diferentemente de outras práticas escolares de leitura, as práticas descritivas das 

estratégias que se dão antes, durante e depois de ler deveriam ser ensinadas em contextos reais 

de aprendizagem, porque irá contribuir, mais adiante para a formação de leitores ditos 

autônomos. 

 Tomando como base os referenciais teóricos, acreditamos que compreender a leitura 

como um fundamento norteador na educação de crianças de quatro a cinco anos, implica 

buscar na abordagem interacionista fundamentos de ordem psicossociocultural, o que pode 

representar para a escola de educação infantil uma possibilidade de instituir, no instituído, 

uma pedagogia que considere, ao mesmo tempo, a necessidade de trabalhar para a mudança 

do futuro, através da ação no presente; e a necessidade de vivenciar esse processo de 

mudança, a partir de uma escola de Educação Infantil reconhecida como centro de formação 

integral da criança. 
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 A aprendizagem da criança está também fundamentada na leitura que, sem dúvida, é a 

melhor, a grande herança, a maior e significativa conseqüência do processo de escolarização, 

já que a maioria das pessoas no seu dia a dia lê muito mais do que escreve. Portanto, a escola 

deveria priorizar a leitura no ensino de Língua Portuguesa, desde a pré-escola. É fundamental 

ensinar as crianças a ler, não só histórias, mas também outros gêneros textuais, incluindo 

problemas de matemática, testes, instruções de trabalhos e obras de arte. Pois é a partir do 

domínio da leitura e da escrita, da compreensão da língua, dos símbolos e das operações 

matemáticas básicas e da leitura da imagem, que o indivíduo na sua prática social pode 

compreender e dominar a realidade em que vive, agindo, interagindo e transformando-a. 

         Conforme está explicitado na Proposta Curricular da SEE/PE (Pernambuco, 1992), tem-

se constatado que prevalece uma atividade de leitura: 

 Centrada nas habilidades mecânicas de decodificação da escrita, sem dirigir, contudo, 

para o aspecto da interação verbal, a aquisição dessas habilidades;  

 Sem interesse, sem função, pois aparece inteiramente desvinculada dos diferentes usos 

sociais da escrita; 

 Puramente escolar, sem gosto, sem prazer, convertida em momentos de treino e 

reduzida, assim, aos exercícios de "leitura em voz alta" realizados, quase sempre com 

interesses avaliativos;  

 Cuja interpretação se limita a recuperar os elementos literais e explícitos constantes da 

superfície do texto;  

 Incapaz de suscitar no aluno a compreensão de suas múltiplas aplicabilidade sociais;  

 Prevalece, enfim, uma escola "sem tempo para a leitura". (Pernambuco, 1994).   

 

O trabalho com leitura deve ser diário. E sendo uma atividade tão complexa, não pode 

ser feita tão depressa e de forma tão simplificada como durante muito tempo acreditamos. 

Como é salientado por Kaufman e Rodriguez (1995), para aprender a ler, é necessário 

interagir com a diversidade de textos escritos, verificar o uso que os já leitores fazem deles e 

participar de atos de leitura de fato; é preciso oferecer às crianças inúmeras oportunidades de 

aprenderem a ler, usando os procedimentos que os bons leitores utilizam, fazendo inferências 

a partir do contexto ou dos conhecimentos prévios que possuem, que verifiquem suas 

suposições. 

Zunino (1995) defende que ensinar a leitura é colocar em funcionamento um 

comportamento ativo, vigilante, de construção inteligente de significação, motivada por um 
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projeto consciente e deliberada. As práticas pedagógicas atuais tratam à leitura e escrita como 

se fossem uma atividade fim. As crianças leem para praticar a leitura e escrevem para praticar 

a escrita.   

Os estudos atuais a respeito do processo de leitura indicam que não se deve ensinar a 

ler através de práticas centradas na decodificação. Ao contrário, é preciso oferecer às crianças 

inúmeras oportunidades de aprenderem a ler usando os procedimentos que os bons leitores 

utilizam. É preciso que antecipem, que façam inferências a partir do contexto ou dos 

conhecimentos prévios que possuem, que verifiquem suas suposições, tanto em relação à 

escrita, quanto ao significado. É disso que se fala quando se diz que “aprende-se a ler, 

lendo!”. Para aprender a ler, requer um conjunto de procedimentos de análise e de reflexão 

sobre a escrita, um objeto de conhecimento que, por suas características e seu funcionamento, 

exige um alto nível de elaboração intelectual, por parte do aprendiz, seja ela criança ou adulto. 

É necessário que a criança se defronte com escritos que utilizaria se soubesse mesmo ler, 

portanto, com os textos de verdade. 

Na escola, a leitura é antes de tudo um objeto de ensino. É fundamental que também se 

constitua em objeto de aprendizado para a criança, o que significa, entre outras coisas, que 

deve cumprir as funções que ela conheça e valorize. Esta proposta está presente em muitas 

propostas curriculares de Língua Portuguesa elaboradas a partir da década de 80, assim, como 

nos próprios Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1997). Assim, é imprescindível 

"representar", na escola, os diversos usos que a leitura possui na vida social.  

Em conseqüência, cada situação de leitura aparece desvinculada dos propósitos que 

lhe dão sentido no uso social porque a construção do sentido não é considerada como uma 

condição necessária para o aprendizado. 

O que, segundo Brousseau (Pernambuco, 1998), trata-se, então, de por em prática um 

tipo particular de situação didática. Isto é, uma situação específica de ensino de um 

conhecimento; um conjunto de relações estabelecidas explicitamente e/ou implicitamente 

entre um aluno ou grupo de alunos, um certo meio (compreendendo instrumentos ou objetos) 

e um sistema educativo (o professor), com a finalidade de fazer os alunos se apropriarem de 

um saber já constituído ou ainda em vias de constituição. 

Situação didática é o conhecimento dos fenômenos e processos relativos ao ensino, 

para controlá-los e, através deste controle, otimizar a aprendizagem destes alunos. A situação 

didática não pode ser uma situação nem muito difícil, nem muito fácil. Deve ser desafiadora, 
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promovendo conflitos. Os conhecimentos prévios do aluno darão condições para que ele tente 

resolvê-la, cabendo ao professor ser o mediador dando comandos para ajudar o aluno a 

resolver, enfatizando a interação entre o sujeito e a situação didática. 

Essas relações estabelecem-se através de uma negociação entre professor/alunos, cujo 

resultado tem sido denominado contrato didático. Este contrato, com componentes explícitos 

e implícitos define as regras de funcionamento dentro da situação. 

Solé (1998) recomenda que ao abordar as situações didáticas de ensino da leitura, na 

realização da intervenção pedagógica voltada para a compreensão da mesma, deve-se realizar 

atividades com objetivo de desenvolver estratégias de compreensão antes, durante e após a 

leitura: seleção, antecipação, inferência e verificação. 

Referindo-se às implicações pedagógicas decorrentes da prática a partir da 

conceituação defendida por Coll (2001), quando afirma que “compreender, pode-se dizer, é 

captar a evidência ao sentido de uma atividade”. Desse modo, destacamos a relevância de 

uma prática didática que focalize o ensino das estratégias de leitura considerando que “ler é 

construir sentido, é compreender”. Pois, como já enfatizamos no desenvolvimento de 

qualquer atividade ligada à leitura se deve articular conhecimentos com estratégias para que 

facilite ao aluno na interpretação do que está lendo. 

Dessa forma, como defende Brandão (2006), é a partir das estratégias de leitura que o 

leitor monitora suas ações cognitivas para construir sentido. Ou seja, é na interação do leitor 

com o texto que são ativados alguns recursos do qual a nossa mente faz uso para atribuir 

significados. Como para melhor explicitar as estratégias de leitura a citada autora aponta os 

seguintes passos: traçar objetivos para a leitura, selecionar informações do texto, ativar os 

conhecimentos prévios, antecipar sentidos no texto, elaborar inferências, avaliar e controlar a 

compreensão do texto. 

Assim considerando tais ideias, a autora revela uma clara preocupação em desenvolver 

nos alunos por meio de uma ação intencional, a capacidade de monitoramento para 

compreender os textos. 

Levando em consideração a importância de o leitor aprender a monitorar sua 

compreensão textual, como citado em Leal e Melo (2006), esta é uma atividade que permite 

ao leitor gerenciar suas ações cognitivas envolvidas na leitura em função de um objetivo e 

verificar se o sentido atribuído ao texto se relaciona com seus conhecimentos prévios. É, 
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portanto, uma habilidade metacognitiva, ou seja, à consciência que temos sobre os processos 

de conhecimentos e dos esforços conscientes para controlar esses processos.  

E nessa conjuntura, consideramos que o desafio de dar sentido à leitura tem se 

destacado pela importância dos docentes estabelecerem acordos sobre a forma em que o ler se 

faz presente nas práticas de sala de aula e fora dela, atuando como leitor, buscando comunicar 

as crianças o grande valor da leitura. 

Salientamos assim, que um dos caminhos para isso, seja, oferecer oportunidades as 

crianças de aprender a ler desde a educação infantil. Desse modo, estaremos contribuindo para 

a formação de leitores, que procuram encontrar e construir sentidos e significados diante de 

qualquer gênero textual. 

Por isso, reafirmamos, assim como Solé (1998), que ainda existe uma grande 

necessidade de mais estudos que considerem os aspectos cognitivos e metacognitivos 

envolvidos na leitura, estudos que focalizem as estratégias em diferentes momentos do 

processo ensino-aprendizagem da leitura, trazendo subsídios relevantes a serem utilizados 

pelos professores. 

Essas também são ideias defendidas por Kleiman (2001, p. 251-152) para combater as 

dificuldades que a escola tem para ensinar a leitura quando afirma que  

 

Ensinar a ler, é criar uma atitude de expectativa prévia [...], mostrar a criança 

que quanto mais previr o conteúdo, maior será sua compreensão; é ensinar a 

criança a se auto-avaliar [...]; é ensinar a utilização de múltiplas fontes de 

conhecimento [...]; é ensinar, antes de tudo, que o texto é significativo, e que 

as sequências contidas só têm valor [...] elas dão suporte ao significado 

global.    

  

  

E por acreditar na relevância dessa temática para a compreensão de certos aspectos 

que envolvem a leitura, decidimos nessa pesquisa compreender como vêm sendo trabalhadas 

as estratégias de leitura pelas professoras dos Centros de Educação Infantil na prática de 

formação de leitores. Dando prosseguimento, apresentaremos a seguir a metodologia que 

explicita os procedimentos que servirão de base na realização desse estudo.  
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2 METODOLOGIA 

 

 Como já dissemos anteriormente, com esse estudo nos propomos a analisar as 

diferentes práticas docentes no trabalho de leitura e identificar em que medida as estratégias 

de compreensão leitora estão presentes nas práticas de leitura das professoras. Para isso, 

elegemos por objetivo geral compreender como vêm sendo trabalhadas as estratégias de 

leitura pelas professoras dos Centros de Educação Infantil na prática de formação de leitores.  

Adiante, detalharemos os procedimentos metodológicos adotados para a coleta e 

análise dos dados desse estudo. De início, faremos a caracterização dos sujeitos participantes 

dessa pesquisa e em seguida, descreveremos as práticas utilizadas nesse trabalho.  

 

 

2. 1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 

 

 

Nessa pesquisa, focalizamos a atenção em professoras de uma escola pública, 

localizada na Região Metropolitana do Recife – PE. Foram escolhidas duas professoras de 

um Centro de Educação Infantil. Optamos pela disposição da representação adotada (por ex: 

Profª 01 e Profª 02), que nos permitirá melhor compreensão no momento da análise dos 

dados.  

Na escolha das professoras para participação da pesquisa foi levado em conta à 

indicação da gestão escolar de professoras que vinham desenvolvendo um bom trabalho 

naquela Unidade de Ensino, nas turmas de educação infantil com crianças de quatro e cinco 

anos.  Aquelas crianças ao saírem do Centro para dar continuidade a sua escolarização no 

Ensino Fundamental, muitas delas encontram-se alfabetizadas e em processo de letramento, 

além de já fazerem leituras com certa autonomia.  

Para melhor conhecimento dos sujeitos envolvidos nesta pesquisa, traçamos um 

rápido perfil, a partir das entrevistas realizadas que apresentaremos a seguir: 
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Quadro 03 
Caracterização dos sujeitos Profª 01 Profª 02 
Estado civil Solteira (com um filho) Casada (com um filho) 
Nível de escolaridade Licenciatura Curta em Geografia Graduada em Letras\ Inglês 
Tempo de Magistério 30 anos 22 anos 
Faixa etária 45 a 55 anos 35 a 45 anos 
Público alvo Pré II (crianças de 4 a 5 anos) Pré Alfa (crianças de 5 a 6 anos) 
Matriculados  23 alunos 23 alunos 
Frequentando  19 alunos 21 alunos 

 

 

 

 De acordo com o quadro, a professora 01 atua no magistério há 30 anos na rede 

estadual, lecionando a maior parte na Educação Infantil, estava com 50 anos no momento da 

entrevista, é solteira e tem um filho. Possui licenciatura curta em Geografia. Ela é responsável 

pela turma do Pré II com crianças de quatro e cinco anos.  

Quanto à professora 02 ensina a 22 anos no ensino público estadual.  Tem 43 anos, é 

casada e tem um filho. Ele cursou Letras com licenciatura em Inglês e leciona a turma do Pré-

Alfa dos alunos de cinco e seis anos.    

 

 

 

2. 2 CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO DA PESQUISA 

 

 

 

         No estado de Pernambuco funcionam 04 Centros de Educação Infantil, os quais buscam 

desenvolver uma prática educativa pautada por princípios éticos, políticos e estéticos. Na 

perspectiva de caracterizar a escola, campo desta pesquisa, salientamos ser, especificamente 

um Centro de Educação Infantil. 

         O Centro selecionado para o desenvolvimento da pesquisa está pautado no fato da 

escola apresentar um dos melhores desempenhos dos alunos na leitura conforme os dados do 

Relatório da GERE Metropolitano Norte (2005), isso porque nesse ano letivo os Centros 

trabalhavam com turmas de 1ª e 2ª séries/ 1º e 2º ciclos, que por sua vez participavam dessas 

avaliações, conforme podemos verificar no quadro abaixo o resultado obtido: 
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Quadro 04 

Resultado do Relatório da GERE Metropolitano Norte 

 

TURMAS 

TESTADAS 

 

Nº. DE 

TURMAS 

 

Nº. DE 

ALUNOS 

 

DESEMPENHO DE LEITURA 

(% de acertos) 

DESEMPENHO 

NA ESCRITA 

(% de acertos) 

% de 

acertos no 

bloco 02 

% de 

acertos no 

bloco 03 

% de 

acertos no 

bloco 04 

% média de 

acertos no bloco 

02, 03 e 04.  

 

ALFABÉTICOS 

ALFA 03 62 78,8  83,4 30,6 72,3 65 

1ª SÉRIE 04 75 92,3 87,2 75,7 87,8 63 

2ª SÉRIE 03 76 94,4 91,6 79,7 91,1 84 

 

 

         Conforme se pode observar na tabela acima, os desempenhos de acertos nos blocos de 

leitura dos alunos desse Centro foram de 72, 3% de acertos nas turmas de alfabetização, de 

87,8% nas de 1ª séries e de 91,1% nas de 2ª séries. Em cada um dos blocos os níveis de escala 

seguiam uma graduação. A partir de figuras, quadros, poemas, textos verbais, não-verbais e 

mistos como tirinhas, contos, notícias, os alunos teriam no bloco 02 que identificar e 

selecionar a palavra, como localizar a informação adequada. Além das competências citadas 

antes, no bloco 03 teriam que completar o sentido do texto, estabelecer relações entre as 

partes e identificar o tema central. No bloco 04, ainda havia a manutenção de algumas 

competências anteriores, porém com um maior grau de dificuldade nas questões. Nesse teria 

que inferir informações implícitas, estabelecer relações entre partes e no interior do texto, 

identificar o tema central e completar um conto com sentido.    

         A fim de complementar as informações sobre a média de acertos das escolas estaduais e 

municipais apresentaremos um quadro com o resultado final de Pernambuco, do município de  

Paulista e do Centro em questão, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 05 

RESULTADO FINAL 

 

PERNAMBUCO 

MÉDIA DE ACERTOS TOTAL 

ESCOLAS ESTADUAIS 50,99  

50,00  ESCOLAS MUNICIPAIS 49,81 

MUNICÍPIO DE PAULISTA       ESCOLAS ESTADUAIS 51,95  

52,95 ESCOLAS MUNICIPAIS 53,06 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL   

60,79 

 

  

         Esses dados representam o acordo entre MEC/INEP, SEDUC/PE e UNDIME/PE para 

que no nosso estado a PROVA BRASIL integrasse as avaliações do SAEPE 2005 já que as 

mesmas aconteceriam no mesmo tempo e com as mesmas séries. O relatório do SAEPE 

(2005) mostra que o Centro obteve nas turmas de 2ª série a média de 60,79%, enquanto que a 
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soma do índice das escolas estaduais e municipais do município de Paulista que participaram 

das testagens obtiveram a média de 52,95%.  

         Diante dos resultados apresentados, embora a média obtida pelo Centro não seja a ideal, 

mas em comparação com as médias obtidas pela junção das duas redes, fica posto que, as 

crianças ao cursarem a educação infantil demonstram melhores níveis de compreensão do que 

aquelas que não passam por essa etapa de ensino.   

         Conforme os resultados verificados pelos sistemas de avaliação educacional brasileiro, 

nos chama a atenção para a necessidade de preparar os estudantes satisfatoriamente no mundo 

contemporâneo. 

         Os dados apontam que as crianças que cursam a educação infantil têm melhores 

desempenhos pelo fato de freqüentar essa etapa de ensino, mas principalmente, porque faz 

com que o aluno evolua em um ano de escolaridade. Isto se caracteriza pelo efeito sobre o 

desempenho escolar medido em exames padronizados realizados pelo Ministério da Educação 

(MEC) como o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e Prova Brasil.   

         De acordo, com o resultado desses exames fica claro que a evolução das crianças não é 

algo fora do normal ou que seria adequado para a idade, embora isso esteja longe de ser 

considerado ideal. O que isso demonstra de fato é que a educação infantil ajuda as crianças. 

Por isso, é preciso que as políticas públicas dêem a devida importância para esse nível de 

ensino. 

         Nesse sentido, faz-se necessário conhecer um pouco da estrutura geral do Centro de 

Educação Infantil, campo dessa pesquisa, conforme o seguinte quadro: 

 

Quadro 06 

Dados Gerais do Campo 

 

Escola 

 

Modalidade 

de Ensino 

Número 

total de 

salas de 

aula 

Número 

de total 

de 

alunos  

Número de 

salas de 

Alfabetização 

 

Biblioteca  

Laboratório 

de 

informática 

 

Parque 

 

 

Área 

livre 

 

Estadual 

Educação 

Infantil 

 

12 

245 

alunos 

04 sendo 02 

em cada turno 

 

Sim 

Sim, com10 

micros 

 

Não tem 

 

Sim 

 

 

 Como é possível verificar no quadro acima, o CEI tem uma infra-estrutura muito boa, 

pois dispõe de 12 salas de aula, laboratório de informática com 10 micros, biblioteca com 

mesas adequadas e uma grande variedade de acervo bibliográfico, e embora, não possua 

parque infantil há uma área livre para recreação. Atualmente está com uma matrícula 

estimada num total de 245 crianças, oferecendo 04 turmas de Alfabetização, sendo duas em 

cada turno.  
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         Sabemos que a escolha de um caminho de pesquisa não ocorre no vazio. Uma vez que 

essa escolha advém do modo como o (a) pesquisador (a) compreende o mundo e se relaciona 

com ele, para elaborar sua síntese interpretativa.  Ao mesmo tempo, se vincula àquilo que se 

quer saber, que se pretende conhecer. Esses dois elementos guiam o modo de encaminhar o 

processo de investigação. 

 

2.3 PROCEDIMENTOS 

 

         O processo de escolhas na materialização da realização de uma pesquisa, tem início 

quando se faz opção por um tema de estudo. Esta opção surge da própria vivência do/da 

pesquisador/a quando se mobiliza em torno de questionamentos construídos na e da realidade 

social e que aguça o interesse do pesquisador, guiando-o no sentido de alcance de resultados. 

Entretanto, a busca de respostas à questão desta pesquisa impulsiona o delineamento de um 

caminho, em um esforço de produção de significados e sentidos, acerca de uma investigação 

cujos achados sempre representarão aproximações à realidade que buscamos conhecer. 

         A partir daí, a construção do objeto de estudo e da escolha dos sujeitos foi o ponto de 

partida para a constituição desse campo de pesquisa. Entende-se por campo de pesquisa 

qualitativa “o recorte especial que corresponde ao objeto da investigação” Minayo (2001, p. 

105) que neste estudo consistirá em escolas da rede estadual de ensino especializado no 

atendimento à criança da educação infantil, como cenário desta pesquisa de campo, tendo em 

vista que “ [...] o trabalho de campo constitui-se numa etapa essencial da pesquisa qualitativa, 

que a rigor não poderia ser pensada sem ele” (idem). 

         Assim, partimos do pressuposto de que elaborar e desenvolver uma pesquisa são sempre 

desafios estimulantes. Desafio maior é fazer a opção por uma determinada abordagem 

metodológica, posto que essa implique necessariamente na escolha de caminhos a serem 

percorridos.  

         Para tanto, precisamos compreender o lócus de nossa inserção investigativa. É o 

entendimento da realidade desse cenário que faz avançar em nossos estudos.  

         Podemos dizer então, que nosso entendimento perpassa pela compreensão da realidade 

enquanto uma totalidade complexa, onde cada elemento, cada fator e sujeito mantêm uma 

interligação com os demais componentes desta mesma realidade. Além disso, identificamos 
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essa pesquisa dentro do campo de conflitos e paradoxos que são pertinentes às pesquisas do 

campo social
2
. 

         Por nos encontrarmos no espaço das pesquisas no campo social optamos por adentrar 

em nossa investigação apoiados numa abordagem qualitativa, e fomos ancorar nossa escolha 

com base no que Minayo (2002, p. 21-22) traz enquanto pesquisa qualitativa e pelas 

possibilidades que ela nos propõe a compreender o objeto investigado. Assim, nossa escolha 

recai nesse sentido para essa abordagem por entender que 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas 

ciências sociais, com o nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela 

trabalha com universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e 

dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

 

         Desta forma, para viabilizarmos a proposta de investigação e alcançarmos os objetivos 

anteriormente mencionados, encontramos acolhida por essa abordagem pela abrangência dada 

ao campo investigativo e as manifestações que dele emerge.  

         Para entendermos a realidade, utilizamos um enfoque qualitativo no processo, pois 

sendo o real compreendido levando em conta as subjetividades dos sujeitos, uma vez que “a 

abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo 

real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável 

entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito” (CHIZZOTTI, 1998, p. 79).  

         Assim, concordamos com o autor quando afirma que  

O conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados por 

uma teoria explicativa; o sujeito-observador é parte integrante do processo 

de conhecimento e interpreta os fenômenos atribuindo-lhes um significado. 

O objeto não é um dado inerte e neutro; está possuído de significados e 

relações que sujeitos concretos criam em suas ações. 

 

 Desse modo, procuramos observar o lado objetivo dos fatos, sem deixar de lado a 

subjetividade, procurando apreender os aspectos históricos e estruturais que compõem o real. 

Os aspectos estruturais, segundo Demo (1995), caracterizam-se pela sua regularidade, pelo 

seu caráter de relativa independência em relação às ações humanas. Por outro lado, as 

condições históricas são caracterizadas pela ação do homem em sua realidade condicionada, 

                                                 
2
 Minayo (1994) aponta em seus estudos cinco características principais que distinguem o objeto de 

estudo das ciências sociais, tornando-as específicas. São elas: sua historicidade, sua consciência 

histórica, a existência de uma identidade entre sujeito e o objeto, o caráter ideológico, determinado 

pelas diferentes visões de mundo, e, por último, sua essência qualitativa. 
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que caracterizam o homem enquanto ser histórico e, portanto, dinâmico, em constante 

movimento.  Dessa forma, partiremos do pressuposto de que as manifestações da realidade 

social expressam os conflitos e contradições oriundas de projetos sociais diversos. Nesse 

caso, ao mesmo tempo em que nos propusemos a examinar a maneira como a linguagem é 

empregada, estaremos sensíveis àquilo que não é dito – aos silêncios.  

 Como instrumento de coleta de dados, elegemos a entrevista semi-estruturada (Anexo 

01), sendo esta elaborada à luz do objetivo desse estudo, com a intenção de caracterizar as 

duas professoras participantes dessa pesquisa, bem como apreender a opinião delas acerca da 

nossa temática, possibilitando-nos uma maior aproximação com o objeto pesquisado. A 

opção por esse instrumento ganha forma no que nos dizem Lüdke e André (1986, p. 34): 

 

A grande vantagem da entrevista sobre outras técnicas é que ela permite a 

captação imediata e corrente da informação desejada, praticamente com 

qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos. [...] a 

entrevista permite correções, esclarecimentos e adaptações que a tornam 

sobremaneira eficaz na obtenção das informações desejadas.  

 

         

         Posterior a entrevista, realizamos, também, oito observações em cada uma das salas de 

aula, nas quais através de um roteiro (Anexo 02), buscamos focalizar a prática pedagógica 

desses professores. 

         Ao utilizarmos as observações estaremos, assim, concordando com Vianna (2007, p. 35) 

quando cita que “a grande vantagem da observação, ressaltam Selltiz et al. (1967), consiste no 

registro do comportamento no ato e no momento de sua ocorrência”.  

         Sendo assim, as observações são primordiais tanto para análise dos dados quanto por 

permitir os registros de comportamentos e cenários, dando oportunidade de verificar as 

estratégias de leitura utilizadas pelos professores, a interação professor-aluno, bem como os 

recursos utilizados e a relação com o projeto político-pedagógico da escola. 

 É sobre esses instrumentos – a entrevista semi-estruturada e a observação – utilizada 

para realizar nossa investigação que falaremos no próximo tópico. Vejamos quais objetivos 

para o uso de cada um desses instrumentos.  

Sendo assim, para obtenção dos dados necessários a esta investigação, utilizamos os 

seguintes instrumentos, cujo uso será justificado ao longo da explanação: 

1. Aplicação de entrevista semi-estruturada 
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2. Observação e registros da sala de aula    

Por garantir a natureza qualitativa, escolhemos como primeiro instrumento a entrevista 

semi-estruturada. Através dela, foi possível colher alguns dados iniciais a respeito dos sujeitos 

com informações sobre a formação acadêmica e profissional, tempo de serviço, turmas que 

trabalham, entre outras, além de questões pessoais e sobre a prática direcionadas ao objeto de 

pesquisa, essências ao nosso estudo (cf. anexo 01).  As informações das entrevistas e das 

observações, contudo, tiveram nas análises pesos importantes para o desvelamento dos dados. 

Durante as observações fizemos uso de recursos audiovisuais, que contribuíram para a 

realização dos registros das aulas observadas, tais como:  

 Gravações;  

 Filmagem;  

  Fotografias. 

 Como procedimento de análise do material coletado, utilizamos a Análise de Conteúdo 

(BARDIN, 2004), pois esta se constitui numa técnica de pesquisa que nos permite analisar o 

sentido explícito ou implícito do material recolhido. Assim, o trabalho inicial da análise 

constituiu-se nos resultados das entrevistas e na organização do material coletado; em seguida 

realizamos a descrição analítica, quando nos aprofundamos no estudo do material coletado, 

orientados pelas hipóteses e pelo referencial teórico.  

Nesse momento, procedemos à codificação, à classificação e à categorização que 

resultaram em quadros de referências dos diversos aspectos que a pesquisa se propõe a 

esclarecer. Na sequência, realizamos a fase de interpretação e a análise quando tentamos 

estabelecer relações com a realidade educacional e social mais ampla, e construir respostas 

para as questões condutoras da pesquisa (BARDIN, 2004). 

 Retomando os objetivos gerais desta pesquisa, “compreender como vêm sendo 

trabalhadas as estratégias de leitura pelas professoras dos Centros de Educação Infantil na 

prática de formação de leitores”, nesta etapa iremos apresentar os resultados a que chegamos. 

 As análises das entrevistas das professoras precederam as observações das aulas e 

delineiam o caminho percorrido e possibilita, primeiramente, averiguar as concepções que as 

professoras do Pré II e do Pré Alfa têm sobre a importância do trabalho com as estratégias de 

leitura, bem como analisar as diferentes práticas docentes no trabalho de leitura e identificar 

em que medida as estratégias de compreensão leitora estão presentes e verificar as concepções 

de ensino da leitura das professoras e as evidências em suas respectivas práticas. 
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         Em seguida, passamos a analisar as relações e concepções que determinamos como 

categorias para evidenciar os dados encontrados nos nossos estudos e que possibilitaram as 

conclusões a que chegamos com relação a esta pesquisa.  

 Diante dos dados obtidos com a pesquisa e sendo estes de natureza qualitativa, exige-se 

uma análise deles de modo qualitativo, portanto, foram imprescindíveis várias ações para 

organizá-los de forma a apontar indícios do quanto às professoras se relacionam com o objeto 

de estudo. Para tanto, procedemos da seguinte maneira a análise dos dados: 

A- Em relação às entrevistas, privilegiamos as respostas dos sujeitos sobre o que é ler, a 

forma como trabalha leitura em suas salas de aula, qual o tempo previsto para a 

realização dessa atividade, quando deve ser iniciado esse ensino e o que é necessário 

fazer para tornar um leitor autônomo. Buscamos, além disso, relacionar os dados 

obtidos nas entrevistas com o que foi registrado nas observações da prática 

pedagógica. As respostas dessas professoras foram organizadas e analisadas em 

categorias. 

B- Com respeito às observações das salas de aula, pensamos ver como aconteciam os 

momentos de leitura e o que ocorreram nelas, como as professoras faziam uso dessa 

leitura, quais estratégias usadas, que textos eram priorizados, qual o tempo 

determinado para essas atividades e qual a frequência dessas aulas de leitura. Esses 

registros foram importantes porque possibilitaram a demonstração dos acontecimentos 

no seu fazer pedagógico em sua totalidade.   
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3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
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3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Partindo do princípio de que há inúmeras possibilidades de análises dos materiais e de 

que não há uma norma padrão que a defina, e sim, metodologias adequadas ou não, para 

atender os objetivos propostos para a pesquisa, porque são eles que indicam quais os dados a 

serem coletados e daí quais análises pode ser feita deles.  

 Desse modo, a fim de refletirmos sobre as práticas docentes de estratégias de leitura, 

buscamos analisar as diferentes práticas, identificando em que medida essas estratégias de 

compreensão leitora estão presentes nelas e verificando as concepções de ensino da leitura das 

professoras e as evidências em suas respectivas práticas. Assim como, averiguando as 

concepções que as professoras do Pré I e do Pré Alfa têm sobre a importância do trabalho com 

as estratégias de leitura. 

 Para isso, o caminho trilhado partiu das análises dos conceitos obtidos com os 

depoimentos e das práticas pedagógicas observadas em sala de aula.   

          

 

3.1 QUAIS OS CONCEITOS OBTIDOS COM OS DEPOIMENTOS? 

 

A partir dos dados coletados nas entrevistas e seu devido tratamento, estabelecemos as 

seguintes categorias de análise que nos ajudaram a desvelar os conteúdos dos enunciados, no 

exercício de compreensão do nosso fenômeno investigado: Concepção de Leitura, Concepção 

de Ensino-Aprendizagem da leitura, Metodologia de Ensino-Estratégia de Compreensão 

leitora, Importância da leitura para as crianças. 

 

3.1.1 Concepção de leitura 

 

Quanto à concepção de leitura, os sujeitos pesquisados afirmaram nas suas respostas 

que compreendem a leitura como possibilidade para desvelar o mundo e, por conseguinte, 

construir sentido. Eles afirmam vivenciar a leitura diariamente, mas que necessariamente a 

mesma não acontece como planejamento.  Outras vezes, apontam para uma concepção apenas 

das habilidades, conforme declarações a seguir: 

 



80 

 

 

Profª 01: Ler é viajar, é você ir para vários lugares, estar em vários cantos ao mesmo tempo.  

 

 

 

 

Profª 02: É descobrir o mundo, você descobrir o mundo é você aprender através da leitura 

porque não adianta você, o aluno ou o adulto né? Ler assim... Decodificar e depois ele sair 

dali, ele não saber o que leu. Não saber explicar o que está ali. Então, essa leitura, ela não é 

válida. E hoje, principalmente se pede a um adulto que leia, mas saiba o que lê e ele explique 

aquilo que ele leu.  

 

 

 

A concepção de ler, acima explicitada, pode nos parecer estranha, mas são ideias 

compartilhadas pelos professores, sujeitos da pesquisa, que na verdade deixam claro, no que 

entendem, um questionamento sobre a forma de leitura utilizada pelo aluno, identificando 

uma leitura fragmentada, desprovida de significação e apresentam uma perspectiva de leitura 

sociointeracionista e de entendimento de construção de sentido. 

 No que se refere à concepção de ler, podemos perceber que definindo como “prazer”, 

“viajar” e “descoberta do mundo” conferindo um valor significativo a este ato que está 

implicitamente relacionado a uma tarefa escolar, mas que deveria ser sempre assim. Podemos 

ainda, identificar indícios nas respostas dadas sobre qual leitura faz e como estas são feitas em 

sala de aula, informações estas que nos ajudam a entender como pensam. Vejamos o que 

dizem: 

 

 

Profª 01: Ah, leio textos informativos, leio coisas que ele mesmo pesquisa e acha 

interessante. Porque eles mesmos não sabem o que é leitura, mas eles vêem e lê a figura e 

acham que ali tem alguma coisa interessante. Eles pedem que leia textos informativos, são 

livros infantis, contos, tudo.  
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Profª 02: Eu leio os contos pra ele, leio também sobre as receitas né, que eu até tenho 

trabalhado com eles, apesar de ser pequenos, mas eu acredito assim que se a criança tem 

facilidade de aprender coisas não muito boas e porque não, as boas. Então, eu passo pra eles 

sobre os gêneros textuais, que até muita gente vai dizer poxa, gêneros textuais pra criança! Eu 

passo pra eles aprender, eles têm capacidade de aprender porque e eles têm que saber já o que 

são gêneros textuais pra poder, mais adiante você pedir: escreva um bilhete. Sim, mas vamos 

dizer pra ele o que é um bilhete, né? Pra que serve um bilhete, dizer que é um dos gêneros 

textuais e daí ele vai aprendendo, pra cada caso ele utiliza um gênero textual. 

 

 

 Portanto, como podemos verificar nas respostas, as ideias sobre leitura destacada pelas 

docentes de que é preciso incentivá-los a ler e que ao fazê-lo amplia este conceito de forma 

contextualizada no sentido de transformá-lo de modo consciente para a diversidade de 

gêneros textuais que há voltada para uma prática inovadora.   

 De outro modo, quando no seu discurso apresenta a forma como participam da 

atividade desenvolvida com a leitura, deixam transparecer nas evidências as estratégias de 

compreensão leitora por elas utilizadas, como destacadas abaixo:  

 

 

Profª 01: A forma como eles participam é respondendo, durante a leitura e depois eles 

mesmos fazendo a leitura deles.  

 

 

 

 

 

Profª 02: E ainda mais, aquele que eu leio, eles querem mesmo porque eles querem fazer a 

leitura que eu fiz. E isso, é importante, até mesmo aqueles que... Eu tenho muitos alunos que 

já sabem ler e tenho aqueles que ainda não estão fazendo a leitura, mas eles fazem, eu mostro 

pra eles que podem fazer a leitura de imagem e adoram. Eles fazem a leitura de imagem.  
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3.1.2 Concepção de ensino-aprendizagem da leitura 

 

Observamos também, que a concepção de ensino-aprendizagem da leitura, depende de 

elementos que permeiam a dinâmica da educação infantil a serem valorizadas, como: a 

formação e construção de estratégias de leitura e implementação de mecanismos fundamentais 

para sua sistematização, conforme falas a seguir:   

  

        

Profª 01: [...] Acho que desde a barriga, que começa a ler e o menino já vai... A criança já 

vai... Desde sempre, desde bebezinho até... Se você começa desde bebezinho é melhor ainda, 

aí é que ele vai se tornar um leitor. Eu acredito, sou eu que acredito, eu penso assim, não sei 

se realmente, mas eu penso e as pessoas que eu conheço que desde cedo ouviram leitura, 

fizeram leitura, hoje em dia são... Ótimos leitores.  

 

 

 

Profª 02: [...] Ah! Desde bebezinho, com oito meses a mãe já deve incentivar dando ao bebê 

aqueles livrinhos de pano, de plástico. Já, logo assim, com oito meses já começa a dá.  

 

           

           Nas visões apresentadas pelas professoras fica evidente a necessidade de uma interação 

da mãe com o bebê ainda no período de gestação, que essa conte historinhas para seu filho 

ainda no ventre, acreditando que com isso vai favorecer o prazer da criança pela leitura e 

incentivá-la à prática de leitura mais tarde. Apesar das dificuldades existe esforço e intenção 

por parte dos docentes na educação infantil em articular a dimensão ensino-aprendizagem. 

Desse modo, as professoras necessitam garantir que a leitura e a aprendizagem dela 

façam sentido para as crianças, ajudando-as a ler e tornando a leitura fácil, sem dificultá-la. O 

interesse essencial dos docentes deve ser sempre o de facilitar o conhecimento, evitando 

assim, atrapalhar a compreensão, e consequentemente, o processo de aprendizagem delas. 

Esse processo que envolve o aprender e o ensinar estão presentes nas turmas de 

educação infantil, pois implica em entender que as crianças já são capazes de ler alguma coisa 

anteriormente a escola, e que basicamente, é preciso facilitar a leitura para elas tornando-a 

significativa, atraente, mostrando a utilidade e tendo uma frequência diária objetivando iniciar 
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o processo e dando continuidade a ele. Como salienta Smith (1995, p. 133), “É importante ler 

para as crianças, porém ainda mais importante é ler com elas”. 

 

 

3.1.3 Metodologia de ensino – estratégias de compreensão leitora 

 

 Com efeito, nessa categoria da Metodologia de Ensino-Estratégia de Compreensão 

Leitora traz uma grande contribuição para este estudo, visto que é através do ensino e das 

estratégias metodológicas apontadas pelos docentes que se materializa a efetividade e o 

desdobramento com que visualizamos as ações pertinentes a essa etapa de ensino conforme 

pode ser observado: 

 

  

Profª 01: Quando eu faço leitura de um livro, por exemplo: eu faço a leitura. Normalmente, 

eu peço para eles desenharem, depois chamo um individual, eles vão dizer o que 

desenharam, escrevendo ao lado o nome da figura ou do personagem que tem na história. E 

antes, quando eu faço a leitura normalmente eu pergunto é... Quando eu mostro o livro, você 

lê o título e pergunta: você acha que esse livro fala de quê pelo título? Porque a gente quando 

vê o título de alguma coisa, normalmente, a gente imagina né?  

Eu faço muito isso com eles: você acha que tá falando de quê? O que é que vai acontecer? E 

à proporção que vai lendo, no decorrer da leitura eu vou fazendo isso também. Digamos: se o 

menino, se ele acha digamos: que o lobo vai ficar com a vaca, ou quem vai ficar com a vaca 

é o urso?  

 

 

 

Profª 02: Eu trabalho a leitura com eles, como eles já são... Já tem conhecimento do alfabeto 

né? E já fazem a leitura direitinho, todos os dias quando eu conto as histórias para eles, eu 

venho com vários livros, aí eu peço para eles escolherem o livro que eles querem que eu 

leia, leio o livro que eles querem e entrego para cada um deles um livro. Eles gostam muito.  

 

 

Entretanto, incorporar novas práticas pedagógicas reserva, de acordo com nossas 

entrevistadas, algumas dificuldades, obstáculos esses que dificultam muitas vezes o 



84 

 

estabelecimento da relação ensino-aprendizagem nas salas de aula da educação infantil. 

Contudo, importante é destacar que, mesmo com os entraves, as professoras demonstram 

interesse em valorizar essa articulação visando à melhoria no trabalho pedagógico.  

Nesse sentido, podemos perceber que as mesmas querem e lutam por verem seus 

alunos envolvidos e são capazes de assumir responsabilidade ativa pelo levantamento de 

questões sérias acerca do que ensinam e de como devem ensinar, e quais as metas mais 

amplas pelas quais estão lutando. Ao serem questionadas sobre as dificuldades enfrentadas, 

mostraram as seguintes falas: 

 

 

Profª 01: [...] A dificuldade é essa com aquelas que são menos..., que você não consegue 

chamar a atenção por que... Dificilmente uma criança não gosta de leitura sabia? Nessa idade 

se você disser...  

 

 

  

 

Profª 02: Não, pelo menos aqui na escola, graças a Deus nós já temos uma biblioteca agora 

né? Essa biblioteca, nós recebemos ela no final do ano passado e graças a Deus, assim não 

tem dificuldade porque há um monte de livros, eles já conhecem a biblioteca, gostam de estar 

lá justamente porque essa leitura é trabalhada todos os dias.  

 

 

Daí que, pelas falas das docentes podemos perceber que não há dificuldade, mas o que 

prenunciam as falas é o fato da não participação dos pais em ajudar os filhos para realização 

das tarefas que são encaminhadas, porque muito julgam que fazerem a tarefa por eles fica 

mais fácil do que apenas orientá-lo para que o façam com autonomia.                               

Portanto, observamos que a perspectiva tradicional de ensino por parte dessas 

professoras, ainda se faz presente; mesmo em alguns momentos havendo a busca da 

participação das crianças nas aulas. Essa realidade reflete o embate entre perspectivas de 

formação do leitor, que se distinguem no tocante ao trato com o conhecimento, valorizando-se 

por um lado, a postura participativa e a relação ensino-aprendizagem em sala de aula, 

enquanto que por outro lado, a mesma é negligenciada pelos pais de alguns alunos que não 

colaboram na formação.  
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3.1.4  Importância da leitura para as crianças  

 

 Quando perguntado sobre se seus alunos gostavam de ler visávamos identificar qual a 

importância da leitura para as crianças e de que forma eles oportunizavam e os incentivavam a 

participar desses momentos em sala de aula. Assim a partir dos recortes abaixo, podemos 

observar como as professoras valorizam e incentivam a leitura para as crianças:   

 

 

Profª 01: Eu acho que o incentivo que eles tem com leitura é só aqui. Em casa certamente, eles não 

tem tanto. Eu tenho um aluno agora, Cauã que ele, eu sei, que tudo o que é tarefa que eu faço, eu leio 

com eles. Ele agora, a mãe disse que tudo o que faz, se ela não lê, ele diz vamos lê, tem que lê e ele lê 

tudinho fazendo aqueles... (risquinhos nas sílabas) aí lê.  

 

 

 

 

Profª 02: Meus alunos gostam, eles amam ler porque eu trabalho muito isso com eles. Eu leio para 

eles todos os dias, digo para eles quando forem para casa, quando vierem para a escola devem está 

sempre lendo, porque existem placas nas ruas e eles devem ler, em casa eles têm que tá lendo qualquer 

livrinho, que aparecer revistas, jornal ou até mesmo na televisão, nos comerciais eles tem que ta 

procurando lê.  

 

  

O posicionamento das duas professoras com relação à questão da importância dadas a 

leitura pelas crianças foram no sentido delas mesmas mensurarem isso. Enquanto, uma 

professora em sua fala diz que esses momentos acontecem apenas na escola, a outra os 

incentiva a praticá-los fora dela. Embora, essa prática da leitura aconteça em sala de aula, 

sabemos que é preciso extrapolar os muros da escola e relacionar o tempo todo com o mundo 

lá fora como nos aponta Freire (1988). 

Quanto à primeira questão feita na entrevista - Você costuma ler com frequência no 

seu dia a dia? - confirmou-se o seu caráter independente, pois a principal razão apontada 

pelas professoras é de que liam para informar-se. A busca pela informação parece ser 
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consenso entre elas. Mas, é válido verificar que essa leitura está também vinculada ao prazer e 

as atividades profissionais.   

Respondendo tal indagação, os sujeitos deixaram clara em suas respostas quanto o 

hábito de ler faz parte de seu dia a dia e como é importante para a sua formação e dos seus 

alunos. 

 

 

Profª 01: [...] Costumo ler todos os dias. Jornais, para poder mim informar e livros diversos, 

alguns específicos [...] 

 

 

 

 

Profª 02: [...] Sim, todos os dias. Jornais, porque a gente recebe né? A bíblia. Leio bastante a 

bíblia, livros cristãos, revistas e a... Sim, qualquer livro. Eu gosto de sempre tá lendo.  

Costumo fazer as leituras bíblicas [...], acho que você aprende muito sobre Deus e... Leio 

também os jornais pra gente está bem informado, né? Precisamos tá bem informado.  

 

 

O fato de a leitura ser hábito frequente entre as professoras é marcante nas respostas 

dadas, isto demonstra um ganho significativo e uma série de benefícios adicionais para a sala 

de aula da educação infantil. Em primeiro lugar, porque ao ler elas se mantém informadas e 

sabem da importância dela para a formação do leitor.  

Ao perguntarmos as docentes se elas costumavam ler para seus alunos, visávamos 

saber se esta era uma prática comum em sala de aula ou se de fato ocorriam esporadicamente. 

Embora, saibamos da importância dessas respostas para nossa pesquisa, porque reforçam a 

hipótese de que essa talvez seja uma atividade permanente trabalhada em sala de aula, pois a 

partir delas teremos aí uma ideia mais ampla de quais gêneros textuais são ou não utilizados e 

se há ou não diversidade deles.  Além de nos possibilitar a tentativa para que as docentes 

delineassem em suas falas uma ideia de como realizavam essas atividades com os pequeninos. 

Eis uma amostragem das respostas dadas por elas:  

 

Profª 01: Ah, leio textos informativos, leio coisas que ele mesmo pesquisa e acha 

interessante. Porque eles mesmos não sabem o que é leitura, mas eles vêem e lê a figura e 
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acham que ali tem alguma coisa interessante. Eles pedem que leia textos informativos, são 

livros infantis, contos, tudo. 

 

  

 

Profª 02: Eu leio os contos pra ele, leio também sobre as receitas né, que eu até tenho 

trabalhado com eles, apesar de ser pequenos, mas eu acredito assim que se a criança tem 

facilidade de aprender coisas não muito boas e porque não, as boas. Então, eu passo pra eles 

sobre os gêneros textuais, que até muita gente vai dizer poxa, gêneros textuais pra criança! Eu 

passo pra eles aprender, eles têm capacidade de aprender porque e eles têm que saber já o que 

são gêneros textuais pra poder, mais adiante você pedir: escreva um bilhete. Sim, mas vamos 

dizer pra ele o que é um bilhete, né? Pra que serve um bilhete, dizer que é um dos gêneros 

textuais e daí ele vai aprendendo, pra cada caso ele utiliza um gênero textual.  

 

 

Assim também quando questionadas sobre as dificuldades encontradas no seu trabalho 

com leitura podemos verificar através dos fragmentos abaixo que não há, embora citem o fato 

de ter alguns alunos que não contam com a participação dos pais em casa.     

 

 

Profª 01: [...] Tem aquele menino que você não consegue fazer com que ele... Mas isso, 

digamos numa sala de 19, 20 alunos, ter um ou dois que... A dificuldade é essa. Tem aquele 

que fica mais disperso ou que... mesmo é uma dificuldade para se concentrar em alguma coisa, 

mas o resto... [...] Tem três que são... Mas, com o resto eu consigo.  ...uma pessoa que é 

especial, outro falta muito e tem um problema de vista, ele falta muito. E se você vê aquelas 

crianças que tem uma ajuda em casa avança mais rápido do que aquelas. [...] As tarefas 

chegam lindas, a mãe certamente acha que você não vou ver a diferença, manda a tarefa feita. 

Eu quando chego, pergunto quem foi que fez a tarefa? Ou então quem fez? Ele mesmo diz foi 

a minha mãe quem fez. Então, ele não tem ajuda, porque a mãe faz a tarefa para se livrar. 

A dificuldade é essa com aquelas que são menos..., que você não consegue chamar a atenção 

por que... Dificilmente uma criança não gosta de leitura sabia? Nessa idade se você disser... 

[...] 
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Profª 02: [...] A gente trabalha igualmente como eu dou para os que já leem, dou pra eles 

também os livros e eles vão fazer a leitura de imagem. [...], já conversei com os pais né, do 

problema deles, do que acontece e os pais se comprometeram de ajudar né? Eu pretendo 

daqui para o final do ano, já disse a eles, eu quero esses meninos bem, já lendo! Porque não 

se admite uma criança, esse tempo todinho ainda não está lendo, por conta, justamente da 

ajuda em casa que eles não têm.  

 

 

Daí que apesar das dificuldades em não encontrar apoio dos pais, existe esforço e 

intenção por parte das docentes da educação infantil em articular a dimensão ensino-

aprendizagem. Esse propósito é diretamente influenciado por um princípio reflexivo de 

construção do conhecimento; que os pressupostos pedagógicos das professoras, construídos e 

vivenciados por elas em sua experiência profissional, norteiam uma maior ou menor 

valorização das atividades de desenvolvimento das estratégias de compreensão leitora. 

De fato, essa idéia de que a família influencia fortemente no comportamento das 

futuras gerações de leitores é cada vez mais destacado pelos especialistas e pela mídia, pois há 

aspectos e ações que cabem aos pais realizarem para estimularem seus filhos a ler, tais como: 

ler historinhas infantis desde cedo, principalmente enquanto se é bebê; disponibilizar livros e 

materiais diversos de leitura; fazer leituras diárias e oferecer exemplos de leitor para eles. 

Esse enfoque traz uma dimensão da maior relevância, tanto para a família quanto para a 

escola, no que diz respeito ao desenvolvimento do comportamento leitor da criança. 

Concordamos assim, com o que Ceccantini (2009, p. 211) nos diz sobre isso 

 

Assim, cresce a cada dia a consciência geral entre pais, educadores e os 

responsáveis pelas políticas públicas de leitura quanto à necessidade de uma 

mediação contínua e dinâmica entre a criança e o livro, sempre articulada 

com um contexto social bastante amplo. 

 [...] analisando os dados da pesquisa INAF, uma das mais sérias 

investigações sobre a leitura no Brasil realizadas nos últimos anos, enfatiza 

precisamente o peso que tem a família como influência no comportamento 

dos leitores [...]  
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Sabemos também, que muito de nossas crianças não contam com esse apoio na família 

e que de fato, só na escola é que se constitui a principal via de acesso aos livros, e 

consequentemente, à leitura e à escrita, enfim no papel fundamental da formação de um 

contingente de leitores. Na verdade, isso é o mínimo que se espera da escola hoje em dia, que 

promova ações acertadas no trabalho com leitura, reproduzindo, aprimorando e criando 

estratégias dinâmicas e inovadoras voltadas para formar leitores proficientes.  

A partir da entrevista, realizamos também observações sistemáticas (anexo 4) no CEI, 

nas quais através de um roteiro, buscamos focalizar a prática pedagógica das professoras em 

sala de aula. 

Assim, este estudo demonstra que as docentes estão num processo de ruptura, uma vez 

que ao falarem das suas práticas pedagógicas anunciam a utilização de estratégias 

metodológicas, embora não reconheçam seu uso de forma explícita, mas nas observações 

registradas em sala de aula isso fica demonstrado através do trabalho por elas desenvolvido 

com as crianças da educação infantil. Nesse sentido, Solé (1998) ao descrever a prática, 

sinaliza o momento possível e as consequências e perspectiva de avanço desses sujeitos a 

partir de uma proposta metodológica voltada para o desenvolvimento das estratégias 

cognitivas e metacognitivas, bem como de proporcionar o início da formação dele enquanto 

leitor. 

No entanto, não podemos deixar de mencionar um dos principais momentos em que é 

possível perceber com exatidão quando e como se dá essa transformação: a sala de aula da 

educação infantil. É lá que são visíveis as mudanças e que segundo a perspectiva evidenciada, 

constituem-se num espaço de dúvidas, medos, incertezas, mas acima de tudo de descobertas, 

curiosidade e busca pelo saber, pelo conhecimento que são inerentes a essas crianças. O mais 

importante disso é o ganho dado a elas durante essa etapa de ensino.  
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3.2 ANALISANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS OBSERVADAS NAS SALAS DE 

AULAS 

 

As situações didáticas por parte das professoras favoreceram aos alunos a descoberta 

de diferentes modalidades de informação contida em cada texto lido. 

 Embora, não houvesse sempre situações diárias de leitura, no momento em que 

ocorreram pode-se constatar que essas atividades propostas pelas professoras estavam 

voltadas para a compreensão leitora.  

 Em cada situação didática em que aconteceram momentos de leitura de textos as 

docentes procuraram vivenciar estratégias de compreensão antes, durante e após a leitura 

sugerida por Solé (1998). E assim, das dezesseis aulas observadas, em doze delas foram 

utilizadas essas estratégias, podendo-se destacar que foram cinco da professora 01 e sete da 

professora 02 (cf. Quadro das Estratégias). 

 Foram realizadas oito observações em cada uma das duas turmas com carga horária 

diária de quatro horas aulas. As observações que realizamos nas turmas duraram duas 

semanas. Esse tempo foi adequado para acompanhar o trabalho das professoras. Nesse 

período, foram realizados registros detalhados das situações didáticas testemunhados num 

diário de campo, os quais foram transcritos e organizados em tabelas que veremos adiante. 

Para uma melhor visualização de nossa análise, traçaremos um mapeamento contendo 

um resumo das situações didáticas das oito aulas observadas de cada uma das professoras que 

participaram desse estudo, neste caso duas turmas.  

Um longo percurso foi trilhado a partir de tais observações que mostram o trabalho 

desenvolvido nas atividades de leitura e a forma utilizada para estimular os alunos a 

participar ativamente desse processo, e assim, levá-los a construir sentidos e significados dos 

textos. 

Vejamos, de início, o que acontecia de comum nas salas de aula e em que aspectos 

diferenciavam. De fato, havia uma rotina diária desenvolvida por cada uma das professoras e 

que era registrada no quadro. A professora 01 escrevia com eles a seguinte agenda: oração, 

música, leitura, assunto, tarefa, merenda\lanche, tarefa, recreio, saída. Algumas vezes as 

crianças iam dizendo para ela as letras que formavam as palavras que constavam na agenda e 

eram escritas no quadro por ela. Outras vezes, chamava alguns alunos para escrevê-las no 
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quadro, mas sempre com a ajuda dos colegas que iam ditando cada letra ou sílaba das 

palavras. 

Pelo exposto acima, fica explícito que a professora 01 ao pedir que as crianças 

dissessem as letras das palavras da agenda, na verdade se preocupava apenas em trabalhar 

com elas a apropriação do SEA. 

Por outro lado, foi possível perceber que as crianças muitas vezes memorizavam essas 

palavras, pois quando a professora esquecia-se de algum item da agenda era logo cobrada por 

eles.  

Dando continuidade as observações, verificamos ainda que a professora 01 ao ler para 

as crianças fazia sempre uso das estratégias antes, buscando motivá-los para a leitura, 

estabelecendo previsões, levantando algumas hipóteses sobre o que seria lido, promovendo 

perguntas aos alunos sobre o texto, ativando os conhecimentos prévios e muitas vezes 

explicando o objetivo da leitura que no caso deles é ler para desenhar os personagens e 

escrever seus nomes ao lado.  

Ela também utilizava as estratégias durante a leitura visando à construção da 

compreensão do texto estabelecendo inferências, previsões e hipóteses sobre o que seria lido. 

Além de estabelecer novas previsões, formulava perguntas sobre o que foi lido e confrontava 

as previsões e hipóteses levantadas. Em alguns momentos resumindo as ideias do texto. 

Quanto às estratégias após a leitura ficaram resumidas, muitas vezes ao desenho dos 

personagens e a escrita dos seus nomes ao lado. Numa clara demonstração de que apropriação 

do SEA estava sendo o pretexto daquela leitura.  

Embora, tenha sido pouca observada às estratégias após a leitura, a professora sempre 

recapitulava o texto lido com eles. Até porque eles teriam que relembrar os personagens e\ou 

os objetos que tinham no texto para poder desenhar depois. Para isso, veremos o exemplo 

abaixo: 

 

 

Novamente a professora recapitula com eles a história até a parte em que diz: 

Professora: - A faxineira chegou para fazer a limpeza, a arrumação, (mostrando a cena 

no livro chama a atenção deles) e diz: 

Cça¹: - Olha a pázinha! 

Professora: - Onde a meia está? 

Cças: - Na pá. 
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Professora: A bichinha (meia), ela pensou que estava numa gaveta mesmo. Mas, ela 

estava na lata de lixo e pensava que a tomate era uma gravata, o repolho era... - Será 

que ninguém quis mais ela? Ninguém quer mais a meia, não? 

Cças: - Não, não serve mais não. 

Professora: - Serve ou não serve? 

Cças: - Não. 

Após continuar a história ela diz: - O menino achou a meia na lata do lixo, pegou ela e fez o 

quê?  

Cças: - Uma bola. 

Professora: - Como é o nome dessa história?  

Cças: - É a história que fica na... 

Cça² - Cabeça. (falou um). 

Cças: - Não, na memória. (dizem os outros). 

Professora: - Essa história é de um menino que está contando, se lembrando. Ele era 

pequenininho. Achou uma meia na lata do lixo e fez o que com a meia? 

Cças: - Uma bola. (Profª 01)  

ALBISSÚ, Nelson. História que ficou na memória. São Paulo: Ed. Paulinas, 2005. 

 

 

Essa professora também distribuía alguns livros com as crianças o que oportunizava 

para elas trocar entre si esses livros, além de folheá-lo para que pudessem recontar.  

Uma das estratégias mais utilizadas por ela é durante a leitura porque o tempo todo 

recapitulou ou mesmo estabeleceu novas previsões sobre o que seria lido, bem como 

estabeleceu previsões e hipóteses sobre o que seria lido, esclareceu possíveis dúvidas sobre o 

texto, resumiu as ideias do texto e formulou perguntas sobre o que foi lido. Isso, de um modo 

geral contribui para que eles participem e ao mesmo tempo construam a compreensão. 

Dentre essas estratégias para durante a leitura, há aquelas que não foram utilizadas 

como a de estabelecer e confrontar as inferências sobre o que será lido. Esse fato é comum as 

duas professoras e acreditamos que isto acontece\aconteceu porque talvez as docentes pensem 

que seja mais difícil para elas desenvolverem com as crianças, que ainda se encontram em 

fase de consolidação da alfabetização. Por outro lado, sentem que também carecem de 

ferramentas essenciais para trabalhar essa estratégia com seus alunos.   

Com relação às estratégias após a leitura que visam à concretização da compreensão 

que possibilita a continuidade para compreender e aprender foram menos utilizadas pelas 
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docentes em sala de aula. Sabemos também que essas estratégias foram evidenciadas ao longo 

do processo, pois contribuem para a construção de sentido durante a leitura.  Dessas 

estratégias após a leitura, a mais utilizada pela professora 01 foi a de formular e responder 

perguntas sobre o texto lido. As demais estratégias após a leitura, como por exemplo, destacar 

a idéia principal e a de recapitular de forma resumida o texto lido foram trabalhadas uma 

única vez. 

Quanto à professora 02 determinava como rotina: oração, canções, leitura, roda de 

leitura, atividade escrita no quadro – assunto ou atividade escrita, merenda\lanche, atividade, 

brincar. Essa rotina diária que se faz presente assegura não só a docente como as crianças um 

acompanhamento do desenrolar das atividades que aconteciam em sala de aula, porque 

guiava o cotidiano escolar e criava um espaço organizado de ações previamente 

estabelecidas, contribuindo assim para um maior envolvimento de todos.  

Desse modo, essa professora ao envolvê-los em situações didáticas de leitura 

possibilitava que eles participassem e, com isso, demonstravam gostar bastante dos textos 

lidos, pois prestavam atenção e achavam engraçados fatos divertidos feitos pelos 

personagens. 

Essa professora sempre que oferecia momentos de leitura para as crianças tinha como 

finalidade despertar o prazer e o interesse das mesmas, pois em nenhuma das observações 

houve registro de uma situação de leitura sem esse objetivo, pelo contrário ficava nítida a sua 

intenção em promover o ensino-aprendizagem do processo de ler, visando assim, a construção 

da compreensão leitora daqueles alunos, oportunizando a autonomia e a familiaridade com a 

literatura infantil.  

Isso fica demonstrado a partir das diversas cenas gravadas em que essas crianças estão 

lendo sozinhas, fazendo pseudoleituras ou mesmo imitindo a professora. Essas cenas são 

comuns na sala de aula, tanto ao oferecer a elas momentos para folhear os livrinhos e de 

trocá-los entre si quanto nos momentos de recreação quando estão brincando de imitá-la. 

Aliás, essa é uma das brincadeiras favoritas das crianças, fazer um círculo com os 

coleguinhas, trazer alguns livros e ler para eles, de preferência a história lida pela professora. 

Ao imitá-la, essas crianças estão de alguma forma se apropriando das estratégias por 

ela utilizadas, porque elas iniciam a leitura chamando a atenção para o título, vão fazendo 

perguntas aos coleguinhas e leem o texto. Ainda durante a leitura fazem questionamentos do 

tipo: você lembra quando a professora falou que... E assim por diante. 
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Outra estratégia utilizada pela professora é permitir aos alunos que eles leiam sozinhos 

os livros e em voz alta para os colegas, ou fazendo a pseudoleitura com ela lendo e eles 

repetindo o que foi lido no texto. 

Esta professora também utilizava como estratégia a roda de leitura, momento em que 

os alunos são convidados a ler um texto escolhido por eles para os colegas de turma, muitas 

vezes essas leituras são ajudada por ela, que à medida que lê o texto a criança vai repetindo. 

Mas, há aqueles que leem sozinhos, embora leiam baixinho porque demonstram certa 

insegurança. Isso tudo é válido porque oportunizava a desinibição, a desenvoltura, o próprio 

conhecimento do texto e muito deles do seu universo cultural.     

Uma alternativa usada por ela também é distribuir os livros todos os dias com eles 

para que manuseiem, leiam e sempre troquem entre si. Essa estratégia proporciona segundo 

Solé (1998), o desenvolvimento da estratégia de compreensão leitora, bem como a descoberta 

pelo prazer e o interesse em aprender ler com autonomia e segurança. 

Os livros existentes no acervo da sala de aula e que são distribuídos pela professora 

para ser lido pelas crianças é diversificado e com vários livros de literatura infantil. Muitos já 

são do conhecimento deles, pois como pudemos perceber eles estavam bastante manuseados e 

desgastados. Além disso, na leitura dos livros havia a participação de todos porque embora já 

os tivessem visto necessariamente não conheciam a sua história e aqueles que foram lidos por 

ela de fato despertaram o interesse das crianças. O extrato abaixo ilustra um pouco como a 

leitura fazia parte da rotina dessa turma: 

  

 

[...] Depois disso, perguntou quem gostaria de ler e foi distribuindo alguns livrinhos de 

história com eles. Nesse momento houve várias cenas de crianças lendo sozinhas ou fazendo 

pseudoleituras. 

Há também uma cena interessante que é quando a professora pega um livro para lê com um 

dos alunos que ainda tem dificuldade. Ela pergunta: 

Professora - Qual livro você quer? 

Cça¹- A Chuva. 

Então, pega o livro e o lê para ele, mostrando as gravuras e as palavras que estão escritas no 

texto, confirmando o que está lendo. (Profª 02) 

MARY, F. e FRANÇA. E.  A Chuva. São Paulo: Editora Ática, 2004. 
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A professora utilizou em muitos momentos em que lia para as crianças como 

estratégias antes da leitura: formulação de perguntas aos alunos sobre o texto, motivação para 

a leitura, estabelecimento de previsões\ hipóteses sobre o texto e ativação dos conhecimentos 

prévios. Todas essas estratégias proporcionaram um maior envolvimento e participação nas 

situações didáticas desenvolvidas em sala de aula.  

Só não ficou claro o uso da estratégia antes da leitura em que foi mencionado os 

objetivos para ler. Essa estratégia, sendo tão importante determina o modo como o leitor se 

situa frente à leitura variando conforme as diferentes situações e momentos proporcionados 

por esse ato.    

Dentre às estratégias durante a leitura foi notório o uso, ainda pela professora 02, do 

estabelecimento de nova previsão, formulando perguntas sobre o que será lido, esclarecimento 

de possíveis dúvidas sobre o texto lido para confrontar as hipóteses e previsões sobre o que 

foi lido. 

Mas, também houve algumas estratégias durante a leitura que não foram utilizadas 

como a de estabelecer e confrontar inferências sobre o que será lido, assim também como 

resumir as ideias do texto.   

Quanto às estratégias após a leitura foi pouco utilizada. A professora não formulou 

questões e respostas a fim de concretizar a compreensão e possibilitar que eles continuassem 

compreendendo e aprendendo. Nem recapitulou nenhum texto lido ao final dele. 

Essa professora também usa como estratégia metodológica a leitura do livro a partir 

das imagens, ou seja, vai mostrando as gravuras e pedindo a cada aluno que leia a frase ou 

diga com suas palavras o que está dito ou acontecendo através da imagem. Esse momento é 

rico e muito participativo, pois todos querem uma oportunidade para falar sobre o que está 

vendo ou mesmo ler o que está escrito nele. E à medida que estão lendo ela vai perguntando o 

que acham que vai acontecer ou se concordam com a atitude dos personagens do texto que 

está sendo lido. 

 

 

Quando ele termina de ler, a professora inicia uma leitura, só que dessa vez vai mostrando as 

gravuras e pergunta: 

Professora - A menina Janaina tem uma bela...? 

Cças - Boneca.  
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Ela explica para eles que podem ler a imagem. Você pode contar a história lendo a imagem 

também. Agora cada um vai ler uma parte dessa história. 

Professora - O que é que ele fala aqui? (pergunta a um deles) 

Cça¹- Que menino brinca de bola e menina de boneca. 

Professora - Isso mesmo, a bola é do menino, não é de menina. 

Muito bem, foi isso mesmo (fulano), agora é seu colega e pergunta: - Benedito deu um chute e 

ela foi parar na... Ela o quê? 

Cça² - A bola. 

Professora - E agora o que aconteceu? 

Cças - Ela foi parar no mato. 

A professora pede que um aluno continue lendo e pergunta: - Que brinquedo é esse? 

Cças - Uma peteca. 

Professora - Quem é dos dois que está brincando? 

Cça3 - É Benedito. 

Professora - A peteca é um brinquedo que Benedito vai dizer que só ele pode brincar? 

Cça¹ - Não, os dois podem brincar juntos. (Profª 02) 

MACHADO, A. M. e CLAUDIUS.  Pena de Pato e Tico-tico. São Paulo: Editora Moderna, 

1988. 

 

Outra estratégia utilizada é a indicação de livros, ela lê os títulos e pergunta quem 

gostaria de conhecer essa nova historinha. É positiva essa atitude porque acaba motivando-os 

a ler a partir do título e das sugestões que dá para eles, como ilustra bem os extratos abaixo:  

 

 

Em seguida, pegou alguns livros e foi mostrando para que escolhessem aqueles que gostariam 

que fosse lido.  

[...] Apresenta o livro dizendo: 

Professora - Quem quer lê esse “Cabe na mala”? 

Eles gritam: 

Cças - Eu. 

A professora diz: - Calma! Calma! E mostra outro livro. - Quem vai escolher? Tem os Três 

Porquinhos. 

Cça² - Eu quero, Cabe na mala.  
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Cça³ - E eu quero os Três Porquinhos. 

Professora - Eu vou contar um desses.  

Lê outro título: - O macaco e a mola. 

Cças - Eu quero esse. (gritaram eles)  

Professora - Cada um vai ler um. Esse daqui quem vai querer lê o título para mim? Foi uma 

gritaria só, então falou - Devagar eu vou pedir primeiro a... (fulano) para ler: 

Cça¹ - Tuca, vovó e Guto. 

Professora - Muito bem. E assim um a um foram lendo. Quando chegou a vez de um aluno 

que teve dificuldade em lê, ela perguntou: - Tá dando pra ler? Como é que faz esse somzinho 

aqui? Eu quero o primeiro somzinho da palavra casa (ca)? 

Ele diz: 

Cça - C com A. 

Professora - Você está dizendo como escrevo, eu quero o som, cadê o som, qual é o som? E 

diz casa qual é o primeiro som? Eu não quero que diga como escrevo, mas o primeiro som. 

Qual o som? Cadê o som? 

Cça - Ca e lê Tuca. Depois vovó e quando vai lê a palavra Guto também se atrapalha com o 

GU, porque diz JU.  

Professora - Explica que este som é diferente. E só assim ele faz a leitura: 

Cça³ - Tuca, vovó e Guto. 

Outros alunos leem também o título.  

Cças - Tuca, vovó e Guto. 

Professora - Depois ela diz: - Olha só esse livro?  

Cças - Chuva. 

Professora - E esse aqui vamos ler? - Ah! Eu peguei vocês? Sabe por que essa demora para 

falar? - É aquele mesmo. É aquele somzinho que falei da outra vez, agora atrás que o “de” 

dentro de uma frase e num texto, ele fica com o som “di”. Por isso, que vocês ficam sem 

entender o texto, as frases e não vão entender o que você leu. Agora leiam de novo com o som 

do (di). 

Cças - Pena de (di) pato e de (di) Tico-tico. 

Pediu a alguns que lessem outro título. Depois explicou que faria a leitura de um livro e disse: 

Professora - Então, vamos lá? - Quem quer lê esse aqui? 

Cças - Nascer sabendo. 

COELHOS, R. S. Nascer Sabendo. São Paulo: Editora FTD, 2002. 
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O bom disso tudo na verdade é que essas crianças estão tão envolvidas com as 

atividades de leitura, pois já fazem parte da rotina delas. Fica evidente, o quanto as 

realizações dessas atividades de escolha do livro a ser lido estão internalizadas e 

familiarizadas por esse grupo de crianças nas situações aqui observadas.         

Na vivência das situações didáticas de cada turma, podemos observar que as 

professoras ao realizarem suas atividades de leituras dos livros buscavam sempre contar com 

a participação das crianças, desde a escolha da história a ser lida, bem como antes, durante e 

após a leitura da mesma. Isso demonstra que para participar desses momentos a criança deve 

sempre ser estimulada. Além disso, a importância da escolha do gênero a ser trabalhado em 

sala de aula, será o artifício que, por certo, dinamizará e envolverá os alunos de forma que os 

levem a visualizar nova direção, um novo contexto e que esses elementos levá-los-ão a 

interagir e participar. 

Neste sentido a professora deve buscar o elemento norteador do desenvolvimento e da 

dinamização de sua aula, fazê-la mais significativa e esse artifício ela só encontra na 

utilização da diversidade de gênero textual e que será, por certo, o veículo que despertará o 

interesse da criança para crescer através do conhecimento. 

          Vale lembrar, todavia, que todo esse trabalho promove o enriquecimento e aumento do 

vocabulário e da expressão verbal, o treino da memória e o desenvolvimento da capacidade de 

atenção dessas crianças. 

          A rigor, não devemos ou podemos delimitar a forma como as crianças pequenas reagem 

tão positivamente a essas atividades abordadas em sala de aula fervilhando a imaginação 

delas, cuja finalidade é facilitar a compreensão do que vai escutar. Um exemplo dessa prática 

é o trabalho fundamentado nas estratégias de leitura e com significação, cuja finalidade é 

garantir o início da formação leitora. Nessa dimensão, temos como parâmetro norteador a 

perspectiva sociointeracionista, na qual a leitura é contemplada em toda a sua dimensão social 

e é na sua prática ou praticando que chegaremos ao ponto desejado para que as crianças 

possam compreender todo o material escrito disponibilizado. 

            A autonomia na leitura é importante para formação leitora e a motivação gerando uma 

atmosfera serena pelo respeito das crianças entre si na sala de aula.  

           Não é difícil imaginar que uma das coisas que as crianças gostam muito é ouvir e 

contar histórias, daí porque seja tão importante ser cultivado desde cedo o gosto e o 

reconhecimento constatado a partir dos pedidos que fazem para repetir mais de uma vez, das 
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soluções que apontam, de fato engraçados e inteligentes que dizem sobre o que foi ou está 

sendo lido.  

A proposta da professora 01 ao arrumar o espaço da sala de aula sentando as crianças 

em semicírculo no chão ou mesmo sentadas em suas cadeiras, numa situação descontraída, 

onde todos possam vê-la e ao livro de história a ser apresentado consiste numa demonstração 

de cuidado para que a atividade de leitura aconteça de maneira participativa e satisfatória que 

contribuem para o êxito da narrativa. Essa arrumação só eram propostas nos momentos das 

leituras, pois nas outras atividades eles eram organizados em mesinhas com quatro crianças. 

Esses mobiliários eram bastante adequados para elas e permitiam que se fizessem quantos 

grupos desejasse com eles. 

Enquanto a professora 02, geralmente mantinha os alunos sentados em semicírculos o 

que já proporcionava as crianças e a ela própria uma visão melhor da turma. Portanto, os 

momentos de leitura já aconteciam com essa arrumação o que facilitava a integração do 

grupo. E mesmo quando iam à biblioteca da escola eles eram organizados em mesinhas 

disponibilizadas de forma que também tivesse uma boa visualização da professora nas 

situações de leituras.         

Essa forma de apresentação que estamos propondo permite, a nosso ver, uma melhor 

compreensão de como cada situação didática aconteceu a partir dos registros feitos no diário 

de campo, que sinalizam o cotidiano encontrado nas turmas escolhidas, tais como quais 

textos eram lidos, se havia diversidade de gêneros textuais, de que forma aconteciam as 

leituras, quais as estratégias de compreensão leitora utilizadas nelas, com que finalidade foi 

feitas essas leituras, qual a participação das crianças e de que forma aconteciam, bem como a 

frequência delas e o tempo determinado para as mesmas. 

As situações didáticas foram vivenciadas pelas professoras de forma diversificada nas 

quais apareceram momentos de leituras coletivas e individuais feitas por eles para as crianças 

e outros, em que elas escolhiam diferentes livros para manuseá-los, ler e trocá-los entre si. 

Isso nos possibilita refletir que, tanto a professora 01 quanto a professora 02 mantinham uma 

rotina com seus alunos em que a leitura de livros estava presente em grande parte dessas 

situações. 

As práticas desenvolvidas pelas professoras revelaram algumas posturas diferenciadas 

relativas à leitura dos livros e das estratégias de compreensão leitora, resultantes das 

diferentes estratégias utilizadas por ambas.   
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A fim de obtermos imagens reais, a observação se constituiu numa maneira adequada 

para amostragem da nossa pesquisa. Nelas observamos uma professora que cita o nome do 

autor e do ilustrador e outra que não o faz. A partir das observações, vimos que a escolha do 

livro\texto a ser lido interfere na prática e podemos ver as relações, a distância e 

aproximações que há entre o dito nas entrevistas e o que pode ser verificado no espaço da sala 

de aula.  

 Em termos abrangentes, a pesquisa de campo exige envolvimento direto, intensificado 

e prolongado da rotina do pesquisador e nas tarefas das pessoas envolvidas nela, no nosso 

caso, os docentes da educação infantil. 

 Como foi possível perceber, a prática pedagógica de cada uma dessas professoras 

diverge, e converge em detalhes distintos, por exemplo: no momento em que exploram o 

título do texto, ambas trazem os livros de literatura infantil para sala de aula e dão 

oportunidades para que eles escolham qual obra desejam trabalhar, promovem aulas 

diferentes, momentos de leituras na biblioteca ou com os alunos em círculos sentadinhos no 

chão na própria sala de aula oportunizando a cada um deles fazer sua pseudoleitura, leitura, 

interagir uns com os outros sobre os que estão lendo e a própria professora faz leitura 

individual para aqueles que ainda não dominam o sistema de escrita alfabética (SEA).  

É importante que se diga que enquanto uma professora cita o autor buscando a 

identificação do mesmo pelos alunos a partir de obras distintas, a outra apenas faz referência 

ao ato de ser escritor, mas não identifica o autor e nem o ilustrador da obra.  

Observou-se, no decorrer das observações que não houve um trabalho positivo que 

envolvesse a diversidade de gêneros textuais, pois as professoras utilizavam-se muito da 

literatura infantil; é evidente que o objetivo delas seria de prender mais atenção das crianças e 

envolvê-los dentro de situações já vivenciadas por eles já que isso facilitava o seu trabalho, 

mas em relação à prática pedagógica voltada para compreensão leitora deixava um pouco a 

desejar com relação aos diversos gêneros textuais que poderiam ser utilizados nas aulas. 

É bom esclarecer que, pelo fato das professoras utilizarem mais a literatura infantil é, 

sobretudo, um benefício adicional para as turmas de educação infantil porque são bem 

ilustradas, com temáticas significativas voltadas para as crianças e traz um bom atrativo para 

elas, destacando que ao ler sempre esses textos estarão beneficiando a memorização, 

proporcionando o descobrimento e o estabelecimento das relações que há entre o falado e o 

escrito, fundamentais para sua formação (REGO, 1988). 
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Em compensação, houve momentos em que a prática pedagógica da professora 01 

apresentou riqueza de subsídios significativos de uso de estratégias voltadas para a 

compreensão leitora, como é demonstrado no seguinte registro:  

 

  

Quando a professora 01 apresenta o objetivo de trabalho com a leitura em questão, pois pede 

que fiquem atentos à obra lida prevendo a utilização de atividades como desenhos de 

imagens, grafia de palavras e utilização de elementos do texto para serem vivenciados na 

prática (utilização de uma meia feminina para transformação numa bola). Conforme palavras 

da professora: 

Professora: - Quem de vocês conhece bola feita de meia? Alguém já viu? 

Cças: - Não. 

Professora: - Já observaram uma meia feminina?  

Cças: - Já, responderam alguns dos alunos. 

Professora: - Com aquela meia podemos fazer uma bola. (Profª 01) 

 

 

Isso nos leva a referendar Geraldi (1999) quando demonstra na sua fala que são 

atitudes como essas que promovem o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem 

das estratégias de compreensão leitora. 

  Nesta situação fica clara a intencionalidade da professora 01 de despertar o interesse 

dos alunos pela leitura e chamar a atenção para o enredo da mesma. Mesmo porque qualquer 

pessoa que não estiver envolvida com aquela história se sentiria motivado para participar 

daquele momento de leitura. 

 Em outros momentos essa professora inicia a sua aula apresentando um acervo 

literário dedicado às crianças, são obras de diversos autores de conhecimento delas. Ela vai 

apresentando cada livro e fazendo referências a cada um deles, chamando a atenção deles para 

o título, mas sem se ater ao autor, ela ressalta apenas que quem escreve é o escritor, perde a 

oportunidade de analisar com eles o autor do livro, a nacionalidade dele, as obras por ele 

escritas, os temas abordados, tudo que tem muita importância para o conhecimento dos alunos 

e ela se omite dessas informações que vão demarcar na mente das crianças o horizonte 

abordado por esses escritores.  

Por outro lado, a professora 01 na sua prática pedagógica apresenta-se divergente em 

relação à outra professora porque ela age de forma diferente quando apresenta as crianças o 
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objetivo da leitura e assim promove também o despertar e o interesse. Além disso, ao final da 

leitura, ela pede que os alunos desenhem e escrevam o nome dos personagens, que recontem 

com suas palavras e \ou apresentem um final diferente para a mesma. Vejamos: 

 

 

E mostrando a figura do lobinho pede que eles prestem atenção porque depois todo mundo 

vai desenhar do jeito que sabe os personagens da história. Um deles diz: 

Cça¹: - Eu não vou fazer o caçador. 

Professora: - Por quê? Ela questiona. 

Cças: - Eu não sei fazer o caçador, não. 

Então, ela explica para eles como fazer o desenho do caçador (demonstra no quadro). (Profª 

01) 

QUIRINO, J. Chapéu Mau e Lobinho Vermelho. Recife: Edições Bagaço, 1998.  

 

Tomando como exemplo, o extrato acima e relacionando-o com o que foi observado 

em sala pudemos perceber que de fato essas suas atividades possibilitam a oportunidade de a 

criança ficar sempre atenta aos diferentes personagens que aparecem nos textos, bem como 

imaginá-los como seriam para poder desenhá-los. Esse contato proporciona também, o 

despertar e o interesse deles na leitura dos livros.  

Para melhor visualizarmos as diferentes práticas pedagógicas observadas durante a 

pesquisa utilizaremos como instrumentos de análises alguns extratos decorrentes das 

estratégias metodológicas desenvolvidas pelas docentes, sujeitos desse estudo, quando durante 

as dezesseis aulas registradas focalizaram em suas salas de aulas o desenvolvimento das 

estratégias de compreensão leitora. Desse modo, a melhor forma de termos a materialização 

desses momentos são através das tabelas sínteses que apresentaremos a seguir, bem como dos 

recortes que faremos ao longo dessa análise.  

 

Tabela (01): Frequência e percentagem de aulas observadas e de leituras realizadas 
 

Tópicos Professora 01 Frequência Professora 02 Frequência 
 

Nº de aulas observadas 08 100 % 08 100% 
Nº de leituras realizadas 05 62,5% 07 87,5% 

 

Conforme explicitado no quadro acima, pode-se verificar que a professora 01 fez cinco 

aulas em que se realizaram atividades de leitura, dentre as oito aulas registradas. Quanto à 
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professora 02 fez sete aulas em que oportunizou atividades de leitura, das oito aulas 

observadas. 

Nas atividades observadas foram realizadas leitura em voz alta pela professora, leitura 

individual feita por ela para um aluno e leituras individuais feitas pelos alunos.  

  Por isso, teremos agora uma tabela com o demonstrativo das estratégias de 

compreensão leitora utilizadas pelas docentes e com que frequência ocorreu em sala de aula: 

 

Tabela (02): Frequência das estratégias utilizadas pelas professoras 
 

Estratégias de compreensão 

leitora 
Professora 01 Frequência Professora 02 Frequência 

Antes da leitura 05 62,5% 07 87,5% 
Durante a leitura 05 62,5% 07 87,5% 

Após a leitura 05 62,5% 02 25% 

 

De acordo com o que consta na tabela acima, as professoras utilizaram como 

estratégias metodológicas antes, durante e após a leitura que assume um papel importante no 

trabalho voltado para o desenvolvimento da compreensão leitora e na formação do leitor. 

Assim sendo, podemos constatar que a professora 01 utilizou todas as estratégias (antes, 

durante e após) nas cinco aulas, enquanto que a professora 02 utilizou nas sete aulas 

observadas as estratégias antes e durante, mas apenas em duas delas é que usou a estratégia 

após a leitura. Isso confirma o que Braga e Silvestre (2009, p. 25), conceitua quando afirma: 

 

 
Para que o aluno chegue a ser um leitor experiente, maneje o “piloto 

automático” ou mesmo entre em um “estado estratégico”, todo um caminho 

de aprendizagem da leitura precisa ter sido percorrido. E o professor precisa 

ter sido o mediador desse processo. 

 

  

Portanto, para se obter uma leitura interativa, em qualquer situação o leitor necessita 

percorrer um caminho de aprendizagem desse ato tendo no papel do professor uma mediação 

voltada para o desenvolvimento das estratégias de compreensão leitora.  

Adiante focalizaremos o olhar sobre cada uma dessas estratégias de compreensão 

leitora trabalhadas em sala de aula e que proporcionaram este enquadramento a partir da 

forma como foram mediadas pelas docentes, se antes e\ou durante e\ou após a leitura.  

Conforme descrição da tabela abaixo, as estratégias antes da leitura são bastante 

utilizadas pelas professoras, embora não tenhamos obtido 100% de frequência delas nas 
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atividades de leitura, mas porque elas representam um dado qualitativo para responder um dos 

nossos objetivos que é de identificar em que medida as estratégias de compreensão leitora 

estão presentes em suas práticas de leitura, com isso podemos observar os seguintes 

resultados:  

 

Tabela (03): Frequência e percentagem das estratégias antes da leitura 
 

ANTES DA LEITURA Profª 01 Frequência Profª 02 Frequência 
Explorar o título 05 62,5% 07 87,5% 
Apresentar o autor\ ilustrador - - 07 87,5% 
Ativar os conhecimentos prévios 03 37,5% 03 37,5% 
Estabelecer previsões\ hipóteses 05 62,5% 07 87,5% 
Promover perguntas de antecipação sobre o 

texto a ser lido 
05 62,5% 07 87,5% 

 

 

 Para entendermos a tabela acima que trata da frequência e percentual das estratégias 

antes da leitura utilizadas pelas professoras, podemos perceber que a professora 01 nas cinco 

aulas fez uso das seguintes estratégias antes da leitura: exploração do título, estabelecimento 

de previsões\ hipóteses e promoveu perguntas de antecipação sobre o texto lido, perfazendo 

um percentual de 62,5% de frequência em cada uma delas. No entanto, quanto à estratégia 

que ativa os conhecimentos prévios só foram usadas em três aulas com um total de 37,5%. 

 Por outro lado, a professora 02 fez uso das estratégias para explorar o título, apresentar 

o autor\ ilustrador, estabelecer previsões\ hipóteses e promover perguntas de antecipação 

sobre o texto lido nas sete aulas registradas, enquanto que a estratégia para ativar os 

conhecimentos prévios só usou em três dessas aulas. Esses dados tornam-se importante, pois 

destaca o quanto a utilização das estratégias antes da leitura contribui para compreensão 

leitora das crianças. 

 Como forma de melhor compreender os dados faremos uma análise mais detalhada de 

cada uma das estratégias de compreensão leitora utilizadas pelas docentes antes de realizar as 

atividades de leitura em sala de aula. 

 Com relação às estratégias de compreensão leitora antes da leitura nos registros 

realizados em sala de aula encontramos a exploração do título feita pelas professoras que 

oportuniza aos educandos a expressar o que pensam que tratará o texto através da informação 

sobre o tema. Essa pequena informação possibilita a ela sempre contar com uma maior 

participação e motivação por parte deles. O título de um texto indica o assunto tratado nele. O 
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reconhecimento do assunto a ser tratado num gênero textual é extremamente relevante para 

que se compreenda seu conteúdo, como podemos comprovar a partir dos seguintes recortes: 

 

 

Professora: - Vocês acham que é o quê? - O chapéu mau e o lobinho vermelho falando de 

quê? - É uma história de quê? – Hein, gente? É uma história que fala de quê? 

Cça¹: - É do lobo mau. 

Professora: - Será que é do lobo mau? 

Cça²: - É, fala do lobo mau. 

Cça³: - Fala do caçador. 

Professora: - Vamos lê? (Profª 01) 

QUIRINO, J. Chapéu Mau e Lobinho Vermelho. Recife: Edições Bagaço, 1998. 

 

 

 

 

Em seguida escreve no quadro o título “O Marreco” e inicia questionando com eles: 

Professora: - Será que o texto vai falar sobre o um macaco? Sobre uma bola? Então é 

sobre um pássaro? O texto vai falar sobre o quê? 

Cças: - O marreco. 

Professora: - A gente já viu que o que o título mostra é justamente sobre o que vai ser 

tratado. Eu posso falar sobre um gorila? De um pássaro? 

Cças: - Não. 

Professora:- Não, porque o título não é sobre um gorila ou pássaro. Vamos agora prestar a 

atenção a amiguinha que vai ler. (Profª 02) 

 

 

Esses recortes estão de certo modo coerentes com o que autores como: Solé (1998), 

Leal e Melo (2006) e Brandão e Rosa (2005) nas suas assertivas reflexivas a respeito da 

utilização das estratégias de compreensão leitora antes da leitura de um gênero textual, pois 

conversar sobre o título do texto permite ao leitor abordar questões pertinentes ao que acredita 

estar relacionado ao tema, e nada melhor, no caso específico da educação infantil, utilizar 

diversos livros de literatura, tão comuns entre essas crianças. 
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 Outra estratégia trabalhada por elas é a de apresentar o autor\ ilustrador do texto lido, 

que se diferenciam entre si, é importante que se diga que enquanto uma professora cita o autor 

buscando a identificação do mesmo pelos alunos a partir de obras distintas, a outra apenas faz 

referência ao fato de que todo texto é escrito por alguém, mas não identifica o autor e nem o 

ilustrador da obra. Isso pode ser confirmado através dos seguintes extratos: 

 

 

Ao iniciar o trabalho a professora pede às crianças que sentem em círculo no chão com a 

leitura do livro “Os Três Porquinhos” e questionando os alunos: 

Professora: - Quem escreve o livro? O nome da pessoa que escreve as letrinhas é o 

escritor. Quem faz o desenho é o ilustrador. Você pode escrever e fazer o desenho. (Profª 

01) 

 

Após as atividades de rotina a profª faz algumas atividades e depois pede para que as crianças 

façam um círculo no chão e pergunta: 

Professora: - Quem escreve o livro?  

Cças:- É o escritor.  

Professora: - Quem desenha no livro? - É o ilustrador, gente. A gente faz lista de animais, 

de comida, de brinquedos. (Profª 01) 

Coleção Contos Clássicos. Os Três Porquinhos. W Kids Editora, sem ano. 

 

 

 

 

Professora: - O nomezinho dessa história é Chapeuzinho Amarelo de Chico Buarque. - 

Vocês conhecem? Ele é um cantor brasileiro. - Quem conhece aquela historinha do 

Menino Maluquinho? 

Todos gritaram: 

Cças: - Eu assisto. 

Professora: - Assiste. Pronto é aquele. A pessoa que inventou o Menino Maluquinho. Foi 

ele que desenhou aqui (mostra a capa). Ele desenhou nesse livro. Esses desenhos foram 

feito por ele, Ziraldo. (Profª 02) 

 

BUARQUE, C. Chapeuzinho Amarelo. Rio de Janeiro: Editora José Olympio, 2001. 
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Outros exemplos:  

 

Professora: - Agora, vamos escutar uma historinha? Ela pega um livro e decide ler para todos. 

E lê o título para eles: - O golpe da raposa.  - Sabe quem escreveu este livro? Foi Maria 

Lucia Barbosa. - E quem fez essa ilustração tão lindas? André Neves. 

Cça¹: - André quem? (questiona um deles) 

Professora: - André Neves (repetiu). (Profª 02) 

 

CARVALHO, L. M. C. O Golpe da Raposa. Recife: Edições Bagaço, 2004. 

    

 

Professora: - Quem quer lê esse aqui? 

Cças: - Nascer sabendo. 

Professora: - Quem o escreveu foi Ronaldo Simões Coelhos. E as ilustrações que são esses 

desenhos lindos que vocês estão vendo já é outra pessoa, Edna de Castro. 

Professora: - Vamos ver? (Profª 02) 

COELHOS, R. S. Nascer Sabendo. São Paulo: Editora FTD, 2002. 

 

  

 

A partir desses extratos fica nítida a intenção de cada professora e o quanto é 

importante essa informação a respeito do autor para que se familiarizem com ele e com seus 

textos, embora a diversidade de autores que trabalham com literatura infantil seja enorme, 

mas o fato de saber que há autores que ao longo da sua trajetória como escritor vêm se 

dedicando a este público é importante, bem como se apropriarem da linguagem própria desse 

gênero textual. 

 Também uma estratégia muito usada foi a de ativar os conhecimentos prévios. Essa 

estratégia parte das ideias do que os educandos já sabem e do que conhecem sobre o assunto 

promovendo maior interesse e, por conseguinte, maior interação do leitor com o texto, 

conforme os registros a seguir: 
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A professora inicia a leitura do livro “A história que ficou na memória” perguntando: 

Professora: - Quem de vocês conhece bola de meia? – alguém já viu. 

Cças: - Não. Responderam eles. 

Professora: - Já viram a meia que a mulher veste? 

Cças - Sim. 

Professora: - É daquela meia que faz bola também. (Profª 01) 

ALBISSÚ, N. História Que Ficou Na Memória. São Paulo: Ed. Paulinas, 1989. 

 

 

 

 

Professora: - Lê o título da história: - “O macaco e a mola”. - E diz o nome do autor: - Sônia 

Junqueira. - E quem ilustrou foi Alcy. 

Cças: - Ele quem fez os desenhos.   

Professora: - Tá bonitinho o cavalo. Antes de começar a ler pergunta a eles: - Quem sabe o 

que é cutucar? 

Cças: - Mexer. 

Professora: - Ui! (faz o gesto do macaco). Ele se assustou? O macaco não se assusta? - Por 

que a mola virou uma bola? (fez o gesto). - A mola será maluca? (Profª 02) 

JUNQUEIRA, S. O Macaco e a Mola. São Paulo: Editora FTD, 1999. 

 

 

 Para exemplificar o que foi dito anteriormente, podemos ver pelas respostas e 

participação dos educandos que o uso dessa estratégia de ativar os conhecimentos prévios 

possibilita a aquisição por parte deles do entendimento do texto e de como será desencadeada 

a ação do personagem e\ ou dos personagens e de como eles pensam que pode vir acontecer a 

partir do que já conhecem sobre o que será lido.   

 Assim também, aconteceu com a estratégia de estabelecer previsões\ hipóteses e 

inferências conforme foram detectadas nos registros a seguir, que é uma das mais comuns, 

porque á medida que inicia a leitura, geralmente, a professora questiona sobre o que pode vir 

a acontecer ou que pensam que vai se passar com o personagem. Portanto, é a partir daí que 

são estabelecidas as previsões, hipóteses ou inferências que ocorreram antes da leitura e dos 

quais podemos averiguar nesses protocolos abaixo: 
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Então, resolve colocar os livros numa mesa e pede que escolham qual vão querer que ela leia. 

Professora: - Sanduiche da Maricota ou Chapéu mau e... - Vocês acham que é o quê? - O 

chapéu mau e o lobinho falando de que? - É uma história de quê? – Hein, gente? É uma 

história que fala de quê? 

Cças: - É do lobo mau. 

Professora: - Será que é do lobo mau? 

Cça¹: - É, fala do lobo mau. 

Cça²: - Fala do caçador. 

Professora: - Vamos ler? Quem é mau aqui? 

Cça³: - É o lobo. 

Professora: Repete o título e diz quem é o mau? 

Cça²: - É o caçador. Fala um aluno. (Profª 01) 

QUIRINO, J. Chapéu Mau e Lobinho Vermelho. Recife: Edições Bagaço, 1998. 

 

  

 

 

Eles continuam lendo sozinhos. Enquanto isso, a professora lê para um aluno. E vai logo 

perguntando pra ele: 

Professora: - O que é isso? 

Cça¹: - Um sapo. 

Cça¹: Então ele pergunta? 

Cça¹: - Um sapo de homem? (é que na gravura o sapo está vestido com roupas e sapatos 

para ir a um baile). 

Professora: - Vamos ver porque ele está vestido assim? (Profª 02) 

MACHADO, A. M. e CLAUDIUS. No Barraco do Carrapato. Editora Moderna, 1988.  

 

 

Professora: - Lê o título da história: - “O macaco e a mola” - E diz o nome do autor: - Sônia 

Junqueira. - E quem ilustrou foi Alcy. 

Cças: - Ele quem fez os desenhos.  (Disseram eles). 

Professora: - Tá bonitinho o cavalo. Antes de começar a ler pergunta a eles: - Quem sabe o 
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que é cutucar? 

Cças: - Mexer. 

Professora: - Ui! (faz o gesto do macaco). Ele se assustou? O macaco não se assusta? - Por 

que a mola virou uma bola? (fez o gesto). - A mola será maluca? (Profª 02) 

JUNQUEIRA, S. O Macaco e a Mola. São Paulo: Editora FTD, 1999. 

 

  

Quando em suas práticas docentes há essa estratégia de estabelecer previsões\ 

hipóteses com certeza oportuniza as crianças a pensar no que pode vir acontecer, formulando 

abertamente suas hipóteses, pois ainda que formulem expectativas, que não sejam exatas, com 

certezas serão pertinentes. Isto corrobora com o que os autores estudados e pesquisados ao 

longo desse estudo reforçaram em suas investigações a respeito de se trabalhar nessa 

perspectiva de construir o leitor competente consiste exatamente na perspectiva construtivista 

baseadas nos aspectos que requer averiguar os componentes efetivos responsáveis tanto pelo 

desenvolvimento das estratégias cognitivas quanto metacognitivas.    

 Quanto à estratégia que promove perguntas de antecipação sobre o texto lido é 

possível verificar alguns extratos que nos dá pistas de como isso acontece em sala de aula, 

como os descritos abaixo: 

 

 

Lê o título da história com eles e diz: 

Professora: - Onde é que fica a memória da gente? 

Cças: - Na cabeça. - Disseram eles. 

Professora: - Eu leio (repete o título: “A história que ficou na memória”) e depois vocês... 

Presta atenção que vocês vão desenhar e colocar o nome deles do jeito que souber. 

Ao iniciar a leitura pergunta: 

Professora: - Será que fala de que esse livro? (Profª 01) 

ALBISSÚ, N. História Que Ficou Na Memória. São Paulo: Ed. Paulinas, 2005. 

 

Professora: - Essa história é de um menino que está contando, se lembrando. Ele era 

pequenininho. Achou uma meia na lata do lixo e fez o que com a meia? 

Cça¹: - Uma bola.   

Professora: - Ninguém nunca viu uma bola de meia, não? Vamos fazer. Acho que pra semana 
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a gente faz uma bola. 

Cças: - Como é que faz? Perguntaram eles. 

Professora: - A gente pega a meia e depois todos nós iremos fazer juntos para que vocês 

aprendam. (Profª 01) 

ALBISSÚ, N. História Que Ficou Na Memória. São Paulo: Ed. Paulinas, 2005. 

 

 

 

 

Professora: - Quem quer lê esse livro “Cabe na mala”? - Olha só! Aqui é a vila. – Quem será 

que escreveu?- Ana Maria Machado e Claudius. 

Cças: - Cabe na mala. 

Professora:- Vamos ver o que cabe na mala? Aqui é o cavalinho. (Profª 02) 

MACHADO. A. M. e Claudius. Cabe na Mala. São Paulo: Editora Moderna, 1988. 

 

Professora: Lê o título da história: - “O macaco e a mola”.  E diz o nome do autor: - Sônia 

Junqueira. – E quem ilustrou foi Alcy. 

Cças: - Ele quem fez os desenhos.  (Disseram eles). 

Professora: - Tá bonitinho o cavalo. Antes de começar a ler pergunta a eles: - Quem sabe o 

que é cutucar? 

Cças: - Mexer. 

Professora: - Ui! (faz o gesto do macaco). Ele se assustou? O macaco não se assusta? – Por 

que a mola virou uma bola? (fez o gesto). – A mola será maluca? (Profª 02) 

JUNQUEIRA, S. O Macaco e a Mola. São Paulo: Editora FTD, 1999. 

 

A professora chama atenção deles mostrando o livro e diz: Chapeuzinho Amarelo. – O que 

será que vai ter de diferente de Chapeuzinho Vermelho? 

Cça¹: - Tudo! Tudo, tudinho (afirma uma aluna). 

Cças: - O chapéu (dizem eles).  

Professora: - O nomezinho dessa história é Chapeuzinho Amarelo de Chico Buarque. – Vocês 

conhecem? Ele é um cantor brasileiro. – Quem conhece aquela historinha do Menino 

Maluquinho? 

Todos gritaram: 
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Cças: - Eu assisto. 

Professora: - Assiste. Pronto é aquele. A pessoa que inventou o Menino Maluquinho. Foi ele 

que desenhou aqui (mostra a capa). Ele desenhou nesse livro. Esses desenhos foram feito por 

ele, Ziraldo. – Posso começar? Olha só! Inicia a história. (Profª 02) 

BUARQUE, C. Chapeuzinho Amarelo. Rio de Janeiro: Editora José Olympio, 2001. 

 

 

O que se quer enfatizar aqui é que, mais uma vez num trabalho de formação de leitor 

está também caracterizado pelo papel do professor, enquanto mediador do processo nessa 

formação e muito mais por dar início nessa etapa de ensino que é a educação infantil.  

Assim, é necessário que, no trabalho diário com os diversos gêneros textuais, muito 

antes de iniciar a leitura, os docentes busquem intervenções que permitam descobrir o quanto 

sabem a respeito do tema que será abordado nos textos. Dessa maneira, estará favorecendo 

uma melhor antecipação do sentido e significado do texto que será lido. Agindo desse modo, 

farão emergir o que os alunos já sabem, havendo por parte deles interesse, interação e 

envolvimento cumprindo seu papel de confirmação, ampliação e\ou transformação dos seus 

conhecimentos.  

A partir de agora focalizaremos a nossa atenção nas estratégias que aconteceram 

durante a leitura, como são oferecidas e desenvolvidas pelas docentes, tal como estão 

ilustradas na Tabela 04. Vejamos:   

 

Tabela (04): Frequência e percentagem das estratégias durante a leitura 

DURANTE A LEITURA Profª 01 Frequência Profª 02 Frequência 
Estabelecer inferências\ previsões e hipóteses 

sobre o texto 
05 62,5% 07 87,5% 

Confrontar as inferências, previsões e hipóteses 

levantadas com o que foi lido. 
03 37,5% 04 50,5% 

Estabelecer novas previsões 05 62,5% 07 87,5% 
Formular perguntas sobre o que foi lido 05 62,5% 07 87,5% 
Esclarecer possíveis dúvidas sobre o texto 03 37,5% 04 50,5% 
Resumir as ideias 03 37,5% 04 50,5% 

  

 

Pelo que apresentam esses dados fica possível perceber a frequência com que 

aconteceram as estratégias utilizadas durante a leitura pelas professoras e de como elas foram 

bastante acionadas. Como podemos ver a professora 01 fez uso das seguintes estratégias 

durante a leitura: estabelece inferências\ previsões e hipóteses sobre o texto, estabelece novas 

previsões e formula perguntas sobre o que foi lido nas cinco aulas observadas.  Do mesmo 
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modo fez a professora 02 que também utilizou as mesmas estratégias, variando apenas na 

frequência porque ela utilizou em sete aulas. 

 Quanto às estratégias para confrontar as inferências, previsões e hipóteses levantadas 

com o que foi lido, esclarecer possíveis dúvidas sobre o texto e resumir as ideias só foram 

usadas em três e quatro aulas respectivamente por cada uma das professoras.   

A utilização das estratégias durante a leitura demonstra assim, que vale a pena 

interromper com uma ou duas questões, quando estas acontecem no decorrer da leitura porque 

podem ajudar as crianças com pistas e informações que serão úteis para o entendimento da 

parte do texto que será lido mais adiante.    

Uma dessas estratégias que se dá durante a leitura e que fomenta ao educando o gosto 

e o interesse é a de confrontar as inferências, previsões e hipóteses levantadas com o que foi 

lido, foi outra estratégia contemplada pelas professoras, como podemos verificar a seguir:    

 

Durante a leitura para mais uma vez questionando-os: 

Professora: - A meia estava com medo do gato por quê? De que tinha medo? 

Cças: - Do prego. 

Repetiu a pergunta e um deles disse:  

Cça¹: - Ela tinha medo do gato na perna (para não arranhar) e do prego no pé (para não 

furar). 

A professora faz a demonstração de que temos duas pernas, então é preciso ter duas meias. - 

Por que jogou uma meia fora?  

Cça²: - O gato 

Professora: – O gato fez o quê? 

Cças: - Arranhou.  

Professora: – Quem estava com a meia na perna? – Quem tirou? 

Cças: - A mulher. 

Professora: - O que será que aconteceu com essa meia? 

Cça³: - Eu não sei não. – Disse um aluno. 

Professora: - E aí quem sabe? – Quem pensa o que será que aconteceu?  

Continua lendo e diz: - O que será que a faxineira fez com a meia? 

Cças: - Jogou. 

Professora: - Onde? 

Recapitula com eles o que fez a faxineira. Ela estava limpando a casa.  
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Cça³: - Jogou no lixo. 

Professora: - Se ela foi pro lixo. O que será que aconteceu com ela no lixo? (Profª 01) 

ALBISSÚ, N. História Que Ficou Na Memória. São Paulo: Ed. Paulinas, 2005. 

 

Outro exemplo: 

Continua a leitura novamente, sempre questionando: 

Professora: O que será que aconteceu? Será que ele achou o avô? 

Cça¹: - Não. 

Cça²: - Eu queria que ele achasse o avô. 

Cça¹: - Achou, não! – Olha o chapéu do caçador! 

Nesse momento, a professora recontou a história com suas palavras e questionou:  

Professora: - Quem era o chapéu mau? 

Cça³: - O chapéu do caçador. 

Professora: - O que será que o caçador fez com ele? 

Cça³: - Prendeu ele. (o lobinho). (Profª 01) 

QUIRINO, J. Chapéu Mau e Lobinho Vermelho. Recife: Edições Bagaço, 1998. 

 

 

 

[...] Continua lendo e diz que ele estava conversando com dona Pêra. Olhe ele mostrando para 

ela como é forte o seu chute. Aí ele deu um chute na bola e... 

Professora: - Que será que aconteceu? Em quem a bola bateu? 

Cça¹ - No urso. (gritou um) 

Professora: - Em que será que a bola bateu? - Vamos ver em quem? E continua lendo... - 

Ai! Quem será? De repente a bola bateu em banana. 

- Ai. (gritou ele). Essa bola parece um bumerangue. 

Professora: - Quem será que jogou a bola? 

Ela continua a história dizendo que o melão chegou reclamando, então um deles diz: 

Cça²: - Ah! Ela bateu no melão. 

Professora: - É foi no melão. 

Cças: - A bola bateu no melão. (eles disseram) (Profª 02) 

MARY, F. e FRANÇA, E. Banana, o bom de bola. Editora Ática, 2004. 
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[...] A professora mostra a gravura de Chapeuzinho Amarelo e eles dizem: 

Cças: - Ela está pensando. 

Professora: - Em que será que está pensando? 

Continua dizendo que o maior medo que ela tinha era do lobo. Nesse momento, essa aluna 

diz: 

Cça¹: - Olha o lobo! Tinha que ter o lobo. 

Cças: - Olha o lobo aqui. 

Uma aluna tem medo e ficou com os olhos fechados. 

Cça²: - Olha o lobo aqui! Então os alunos começam a uivar como ele. 

A professora apresenta a gravura dizendo: 

Professora: - Olha, ela com o lobo! Ela está conversando com o lobo. (chama a atenção da 

aluna que estava com medo mostrando a gravura). - Ela perdeu o medo do lobo, não é? 

Perguntou um deles. 

Cça¹: - Eu tenho medo ainda. 

Professora: - Tem nada. – Olha ele (o lobo) aqui bonitão. 

Prossegue a leitura dizendo que o lobo ficou envergonhado e chateado, e diz: 

Professora: - Lobo pelado. 

Cça²: - Lobo pelado (um aluno repete).  

Recapitula a parte do trecho que diz que ele ficou chateado. Ela pergunta: 

Professora: - Ele não está bonito? 

Cça¹: - Não está bonito não. 

Cça³: - Mas está chateado. Olha! Como ele ficou chateado?  

Professora:- Olha o lobo como ele está bonito, mas está chateado porque Chapeuzinho 

Amarelo não tem mais medo dele. Ele disse para ela: - Eu sou o lobo! 

Cças: - Eu sou o lobo! (eles repetem) 

Professora: Ele grita: - Eu sou o lobo. 

Cças: - Eu sou o lobo (eles repetem dessa vez gritando como o lobo). 

Então, a professora pergunta: 

Professora: - Aquele seu nome, como foi que ele gritou: 

E todos gritaram: 

Cças: - Eu sou o lobo. (Profª 02) 

BUARQUE, C. Chapeuzinho Amarelo.  Rio de Janeiro: Editora José Olympio, 2001. 
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De acordo com os protocolos acima, nos parece indicar como isso aconteceu durante 

os registros feitos em sala de aula e de como podemos sublinhar sua importância nos trabalhos 

realizados com essas crianças na busca pela formação leitora e dos embates sofridos por 

aqueles que estão se apropriando da leitura. Assim, como na análise anterior, ao trabalhar 

estratégias para confrontar as inferências, previsões e hipóteses que contribuirão para um 

maior número de possibilidades de leituras, abrindo um leque de opção que nesta etapa 

permitirão ao aluno descobrir à intencionalidade dessa leitura. 

Com isso é possível ao professor, no momento em que se está lendo, dar uma 

paradinha para que possa estabelecer novas previsões sobre o que foi lido e o que eles pensam 

que poderá acontecer, isso se torna interessante à medida que há participação e envolvimento 

dos alunos, pois quando são convidados a opinar somos sempre surpreendidos como podemos 

ver através desses extratos abaixo: 

 

 

A professora faz a demonstração de que temos duas pernas, então é preciso ter duas meias. 

Professora: - Por que jogou a meia fora?  

Cças: - O gato 

Professora: – O gato fez o quê? 

Cças: - Arranhou.  

Professora: – Quem estava com a meia na perna? – Quem tirou? 

Cças: - A mulher. 

Professora: - O que será que aconteceu com essa meia? 

Cça¹: - Eu não sei não. – Disse um aluno. 

Professora: - E aí quem sabe? – Quem pensa o que será que aconteceu?  

Continua lendo e diz: 

Professora: - O que será que a faxineira fez com a meia? 

Cças: - Jogou. 

Professora: - Onde? (Profª 01) 

ALBISSÚ, N. História Que Ficou Na Memória. São Paulo: Ed. Paulinas, 2005. 
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Continua lendo e diz que ele estava conversando com dona Pêra. Olhe ele mostrando para ela 

como é forte o seu chute. Aí ele deu um chute na bola e... 

Professora: - Que será que aconteceu? Em quem a bola bateu? 

Cça¹: - No urso. (gritou um) 

Cça²: - Em que será que a bola bateu? (falou outro) 

Professora: Vamos ver em quem? E continua lendo... - Ai! Quem será? (Profª 02) 

 MARY, F. e FRANÇA, E. Banana, o bom de bola. Editora Ática, 2004. 

 

 

Outro aspecto interessante foi que, valendo-se dessa estratégia de estabelecimento de 

novas previsões coerentes sobre o que está lendo isso nos permite encontrar elementos 

fundamentais para recuperar o sentido daquilo que foi lido. 

A estratégia que serve para estabelecer novas previsões é outra que foi trabalhada, pois 

a professora deve sempre formular perguntas sobre o que foi lido objetivando recapitular o 

texto, bem como oportunizar a familiaridade com os termos e até mesmo o assunto que é 

tratado por ele, a fim de que possa observar e confirmar as hipóteses feitas anteriormente, 

como também verificar se eles estão entendendo o que passa no texto e assim vá construindo 

o sentido do mesmo. 

Portanto, vale lembrar que, se faz importante resgatar as informações contidas no texto 

porque têm um papel crucial para a compreensão leitora dessas crianças, como as transcritas 

abaixo: 

 

 

Professora: – Quem estava com a meia na perna? – Quem tirou? 

Cças: - A mulher. 

Professora: - O que será que aconteceu com essa meia? 

Cça¹: - Eu não sei não. – Disse um aluno. 

Professora: - E aí quem sabe? – Quem pensa o que será que aconteceu?  

Continua lendo e diz: 

Professora: - O que será que a faxineira fez com a meia? 

Cças: - Jogou. 

Professora: - Onde? 
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Recapitula com eles o que fez a faxineira. Ela estava limpando a casa.  

Cças: - Jogou no lixo. 

Professora: - Se ela foi pro lixo. O que será que aconteceu com ela no lixo. (Profª 01) 

ALBISSÚ, N. História Que Ficou Na Memória. São Paulo: Ed. Paulinas, 2005. 

 

 

 

 

 

A professora mostra a gravura de Chapeuzinho Amarelo e eles dizem: 

Cças: - Ela está pensando. 

Professora: - Em que será que está pensando? 

Continua dizendo que o maior medo que ela tinha era do lobo. Nesse momento, essa aluna 

diz: 

Cça¹: - Olha o lobo! Tinha que ter o lobo. 

Professora: - Olha o lobo aqui. 

Uma aluna tem medo e ficou com os olhos fechados. 

Cças: - Olha o lobo aqui! Então os alunos começam a uivar como ele. 

A professora apresenta a gravura dizendo: 

Professora - Olha ela com o lobo. Ela está conversando com o lobo. (chama a atenção da 

aluna que estava com medo mostrando a gravura). 

Cça²: - Ela perdeu o medo do lobo, não é? Perguntou um deles. 

Aluna: - Eu tenho medo ainda. 

Professora: - Tem nada. – Olha ele (o lobo) aqui bonitão. 

Prossegue a leitura dizendo que o lobo ficou envergonhado e chateado, e diz: 

Professora: - Lobo pelado. 

Cça³: - Lobo pelado (um aluno repete).  

Recapitula a parte do trecho que diz que ele ficou chateado. Ela pergunta: 

Professora: - Ele não está bonito? 

Cça¹: - Não está bonito não. 

Professora:- Mas está chateado. Olha! Como ele ficou chateado? - Olha o lobo como ele está 

bonito, mas está chateado porque Chapeuzinho Amarelo não tem mais medo dele. Ele disse 

para ela: 
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Cças: - Eu sou o lobo! (Profª 02) 

BUARQUE, C. Chapeuzinho Amarelo. Rio de Janeiro: Editora José Olympio, 2001. 

 

 

 É desse modo, como foi explicitado acima, que essas previsões realizadas durante a 

leitura e que ajustadas pelos professores possibilitam a base para a interpretação do que está 

sendo lido, e com isso fomenta a construção de uma bagagem de conhecimentos necessários 

ao leitor.    

Quanto à estratégia de esclarecer possíveis dúvidas sobre o texto é uma das que requer 

do professor muita atenção, pois ao ler deve ficar atento ao que está lendo, visando à 

possibilidade de interromper para fazer um questionamento, e principalmente, se houver 

palavras ou termos que de alguma forma possa dificultar a compreensão das crianças, como 

podemos ver nos protocolos selecionados:  

 

 

Após continuar a história ela diz: 

Professora: - O menino achou a meia na lata do lixo, pegou ela e fez o quê?  

Cças: - Uma bola. 

Professora: - Como é o nome dessa história?  

Cças:- É a história que fica na... 

Cça¹: - Cabeça. (falou um). 

Cças: - Não, na memória. (dizem os outros). 

Professora: - Essa história é de um menino que está contando, se lembrando. Ele era 

pequenininho. Achou uma meia na lata do lixo e fez o que com a meia? 

Cças: - Uma bola.   

Professora: - Ninguém nunca viu uma bola de meia, não? Vamos fazer? Acho que pra 

semana a gente faz uma bola. 

Cças: - Como é que faz? 

Professora:- A gente pega a meia e depois todos nós iremos fazer juntos para que vocês 

aprendam. 

Cça²: - Eu estou vendo a língua. 

Professora: - E bola tem língua? 

Cças: - Não. 
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Cça²:- Mas eu estou vendo a língua. 

Professora: - Mas, o menino estava pensando que a bola tinha olho, tinha língua, 

sobrancelha.  Por isso, quando a gente pensa, pensa do jeito que a gente quer não e a 

bola era dele ele pensava com língua, olho... (Profª 01) 

ALBISSÚ, N. História Que Ficou Na Memória. São Paulo: Ed. Paulinas, 2005. 

 

 

 

 

 

Professora: - Por que Deus falou aquilo ao profeta? - Porque ele percebeu que nenhum 

daqueles era o escolhido. Então perguntou se havia mais filhos. - Olha ele aqui com o filho 

caçula. 

Recontagem para lembrar-se da história e perguntou. 

Professora: - O que é o caçula? 

Cças: - É o último filho que a pessoa tem. 

Então a professora abre um parêntese e diz: 

Professora:- Eu sou uma filha caçula. Minha mãe teve sete filhos. Seis homens e uma 

mulher. E minha mãe queria uma filha. E eu sou a filha caçula. (Profª 02) 

 HISTÓRIAS BÍBLICAS. O Rei Davi. DCL, sem ano. 

 

 

 

            Esse propósito, descrito acima está diretamente ligado as estratégias voltadas para 

esclarecer possíveis dúvidas decorrentes do texto e que está diretamente influenciada por uma 

concepção de leitura em que valoriza um princípio reflexivo de construção do conhecimento. 

Observando as estratégias a seguir, pelo fato de durante a leitura o professor resumir 

as ideias apresentadas no texto concorre para a construção de sentido e o aproveitamento dela 

para despertar a compreensão de fatos e ações que possam ter passado despercebidos à 

medida que liam como é possível comprovar com os extratos apresentados adiante:  

 

 

Novamente a professora recapitula com eles a história até a parte em que diz: 
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Professora: - A faxineira chegou para fazer a limpeza, a arrumação, (mostrando a cena 

no livro chama a atenção deles) e diz: 

Cça¹: - Olha a pázinha! 

Professora: - Onde a meia está? 

Cças: - Na pá. 

Professora: A bichinha (meia), ela pensou que estava numa gaveta mesmo. Mas, ela 

estava na lata de lixo e pensava que a tomate era uma gravata, o repolho era... 

Professora: - Será que ninguém quis mais ela? Ninguém quer mais a meia, não? 

Cça³: - Não, não serve mais não. 

Professora: - Serve ou não serve? 

Cças: - Não. 

Após continuar a história ela diz: 

Professora: - O menino achou a meia na lata do lixo, pegou ela e fez o quê?  

Cças: - Uma bola. 

Professora: - Como é o nome dessa história?  

Cças: - É a história que fica na... 

Cça² - Cabeça. (falou um). 

Cças: - Não, na memória. (dizem os outros). 

Professora: - Essa história é de um menino que está contando, se lembrando. Ele era 

pequenininho. Achou uma meia na lata do lixo e fez o que com a meia? 

Cças: - Uma bola. (Profª 01)  

ALBISSÚ, N. História Que Ficou Na Memória. São Paulo: Ed. Paulinas, 2005. 

 

 

 

 

Então, olha só! Essa história conta que existia um homem que tinha sete filhos. Esse filho, o 

mais novo estava pastando as ovelhas. Os outros foram escalados para a guerra. 

Professora: - Esse homem aqui é um profeta. O nome dele é Samuel. Deus sempre falava ao 

povo através dos profetas.  O que foi que falei? Deus fazia o quê?   

Professora: - O povo pedia a Deus um rei. Ele pediu que o profeta ungisse com óleo a cabeça 

de Saul. 

Cça¹: - Aqui é o profeta ungindo a cabeça de Saul. 
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Professora: - O que será que aconteceu?    

Início da leitura com explicação através das gravuras. 

Professora: - Saul começou a desobedecer a Deus. É bom a gente desobedecer? 

Cças: - Não.  

Cça³: - Porque senão, não vai pro céu. (Profª 02) 

HISTÓRIAS BÍBLICAS. O Rei Davi. DCL, sem ano. 

 

 

Conforme pode ser visto acima, a ação do professor em recapitular o texto lido para 

esclarecer dúvidas permite a construção de um significado coerente a partir do que se está 

lendo e para isso concordamos com Solé (1998, p. 130) ao afirmar que: 

 

 

Para ensinar as estratégias que podem ser adotadas ante as lacunas de 

compreensão, não se deve fazer muito mais do que o imprescindível para a 

compreensão do texto: discutir com os alunos os objetivos da leitura; 

trabalhar com materiais de dificuldade moderada que representam desafios, 

mas não tarefas pesadas para o aluno; proporcionar e ajudar a ativar os 

conhecimentos prévios; ensinar-lhe a inferir, a fazer conjeturas, a se arriscar 

e a buscar verificação para suas hipóteses; explicar as crianças o que podem 

fazer quando se depararem com problemas no texto. 

 

  

 Em outras palavras, não se deve interromper o tempo todo  a leitura, embora que ao 

fazê-lo possamos compartilhar com as crianças momentos significativos em busca da 

construção do sentido do texto que é um aspecto essencial de todo o processo de compreensão 

leitora.  

 Nesse momento faremos a análise das estratégias após a leitura buscando observar 

quais delas foram mais trabalhadas e com que frequência aconteciam na sala de aula, como 

estão descritas na tabela 05, bem como eram produzidas através dos protocolos extraídos dos 

registros feitos que veremos adiante. 

 

Tabela (05): Frequência e percentual de estratégias após a leitura 

APÓS A LEITURA Profª 01 Frequência Profª 02 Frequência 
Identificar a ideia Principal 01 12,5% 01 12,5% 
Resumir as ideias 01 12,5% 01 12,5% 
Formular e responder perguntas sobre o que foi 

lido 
03 37,5% - - 
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De acordo com a tabela acima podemos ver que as estratégias usadas após a leitura são 

menos utilizadas pelas professoras e que a mais frequente foi a de formular e responder 

perguntas sobre o que foi lido com 37,5% usada apenas pela professora 01. As estratégias 

após a leitura que identifica a ideia principal e resume as ideias foi usada uma única vez por 

cada uma das professoras.  

Embora, essa estratégia da ideia principal, ainda não seja tão usada pelas professoras é 

a que oferece as crianças o entendimento geral do texto e permite que elas consigam falar 

sobre ele a partir das questões gerais como apresentadas nos recortes abaixo: 

 

 

Professora: - Como é o nome dessa história?  

Cças: - É a história que fica na... 

Cça¹: - Cabeça. (falou um). 

Cças: - Não, na memória. (dizem os outros). 

Professora: - Essa história é de um menino que está contando, se lembrando. Ele era 

pequenininho. Achou uma meia na lata do lixo e fez o que com a meia? 

Cças: - Uma bola.   

Professora: - Ninguém nunca viu uma bola de meia, não? Vamos fazer. Acho que pra 

semana a gente faz uma bola. 

Cças:- Como é que faz? 

Professora: - A gente pega a meia e depois todos nós iremos fazer juntos para que vocês 

aprendam. 

Cça²: - Eu estou vendo a língua. 

Professora: - E bola tem língua? 

Cças: - Não. 

Cça¹: - Mas eu estou vendo a língua. 

Professora: - Mas, o menino estava pensando que a bola tinha olho, tinha língua, sobrancelha.  

Por isso, quando a gente pensa, pensa do jeito que a gente quer não e à bola era dele ele 

pensava com língua, olho... (Profª 01) 

ALBISSÚ, N. História Que Ficou Na Memória. São Paulo: Ed. Paulinas, 2005. 
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Prossegue a leitura até o final e diz: 

Professora: - Está vendo? Nós devemos fazer o quê? 

Cças: - Respeitar. 

Professora: - Respeitar uns aos outros e agente vai ser muito... 

Cças: - Feliz. (Profª 02) 

HISTÓRIAS BÍBLICAS. O Rei Davi. DCL, sem ano. 

 

Conforme pode ser observado, essa estratégia que resgata a ideia principal não serve 

apenas para recordar alguns detalhes, e sim, recuperar um conjunto de fatos ou conceitos 

importantes destacados no texto. E assim, quando o docente ressalta esses fatos ou conceitos 

significativos estará estimulando os futuros leitores a monitorar a compreensão desse texto.  

A estratégia que permite o resumo das ideias também não é muito utilizada após a 

leitura, conforme visto na tabela 05, mesmo assim ela contempla um momento especial do 

texto que é sintetizar as informações contidas nele e que ajuda as crianças a compreendê-lo. 

Desse modo podemos ver nas seguintes falas: 

 

 

A professora recontou a história chamando atenção deles para os detalhes. Vamos ver 

de novo. 

Professora: - Primeiro começa a historinha a gente só vê a meia. No começo só tinha a 

meia e a perna. E o gato. E a meia que tinha medo de quê? 

Cças: - De arranhar. 

Professora: - A meia tinha medo de gato, de unha de gato e de que mais? 

Cças: - Prego. 

Professora:- De prego da onde? 

Cças: - Do sapato.  

Professora: A meia vivia no pé de quem? 

Cças: - Da mulher 

Professora: Que todo dia lavava porque tinha medo de quê? 

Cças: - De chulé. 

Professora: Depois a meia foi parar onde? 

Cças: - Lixo.  
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Cça²: - Num canto qualquer.  

Professora: Chegou quem na casa? 

Cças: - A faxineira. 

Professora: E fez o quê? 

Cças: - Jogou a meia no lixo. 

Professora: Quando ela chegou ao lixo o que é que aconteceu?  Quando a meia chegou ao 

lixo que aconteceu? 

Cças: - Ela ficou confundindo. 

Professora:- Ela pensou, ela ficou confundindo tomate com gravata, repolho com camisa, 

não foi? 

Professora: Quando ela tava na lata do lixo quem que foi chegou? 

Cças: - O menino.  

Professora: - Fez o quê? 

Cças: - Pegou. 

Professora: - Depois que ele pegou fez o que com ela? 

Cças: - Fez uma bola. 

Professora: - E foi pra onde? 

Cça¹: - No fim da tarde ele foi jogar bola. 

Professora: - E o que foi que aconteceu? - Ele ficou o quê?  

Cças: - Feliz.  

Professora: - Por quê? 

Cças: - Porque tinha feito um gol. 

Professora: - E o gol ficou? 

Cças: - Na memória. 

Professora: - O que é que a gente tem aqui? (apontando para a cabeça) 

Cças: - Memória. 

Professora: Olha só o gol. Olha o grito dele que maravilha!... 

Cças: - Gooooooooooooooool. (Profª 01) 

ALBISSÚ, N. História Que Ficou Na Memória. São Paulo: Ed. Paulinas, 2005. 

 

  

A elaboração de resumos pode ser bastante útil, pois permite o estabelecimento do 

tema central do texto, a identificação da ideia principal e os detalhes significativos que 

caracterizam as relações entre os objetivos da leitura e o conhecimento prévio.  
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Nessa estratégia a professora vai oportunizando que eles participem da leitura do texto 

quando ao final propõe perguntas a serem respondidas sobre o que foi lido ou quando é capaz 

de questionar buscando entendimento sobre o mesmo. 

 

 

   

Professora: - O menino tinha um nome? Qual o nome que ele tinha? Você pode escolher um 

nome pra dar a ele. Que nome você quer colocar? 

A bola ficou na memória do menino que quando pequeno lembrou-se da bola de meia que fez 

para brincar com os colegas. 

A professora recontou a história chamando atenção deles para os detalhes. Vamos ver de 

novo. 

Professora: - Primeiro começa a historinha a gente só vê a meia. No começo só tinha a meia e 

a perna. E o gato. E a meia que tinha medo de quê? 

Cças: - De arranhar. 

Professora: - A meia tinha medo de gato, de unha de gato e de que mais? 

Cças: - Prego. 

Professora: - De prego da onde? 

Cças: - Do sapato.  

Professora: A meia vivia no pé de quem? 

Cças: - Da mulher 

Professora: Que todo dia lavava porque tinha medo de quê? 

Cças: - De chulé. 

Professora: Depois a meia foi parar onde? 

Cças: - Lixo.  

Cça¹: - Num canto qualquer.  

Professora: Chegou quem na casa? 

Cças: - A faxineira. 

Professora: E fez o quê? 

Cças: - Jogou a meia no lixo. 

Professora: [...] Quando ela chegou ao lixo o que é que aconteceu?  Quando a meia chegou ao 

lixo que aconteceu? 

Cça²: - Ela ficou confundindo. 
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Professora: [...] Olha só o gol. Olha o grito dele que maravilha!... 

Cças: - Gooooooooooooooool. (Profª 01) 

ALBISSÚ, N. História Que Ficou Na Memória. São Paulo: Ed. Paulinas, 2005. 

 

 

 

 

Professora: - Olha só! O que foi que aconteceu com o macaco e a mola? 

Cças: - Ele ficou enrolado nela. 

Professora: - Então a mola é? 

Cças: - Mágica. 

Professora: - Agora o macaco já sabe e repete o final da história dizendo: - Ela (a mola) 

entrou na mala, saiu andando e o macaco correu atrás. (Profª 02) 

JUNQUEIRA, S. O Macaco e a Mola. São Paulo: Editora FTD, 1999. 

 

 

 A este respeito, sobre a utilização das estratégias que propõe perguntas a serem 

respondidas sobre o que foi lido consideramos uma importante estratégia, visto que, essas 

informações possibilitam após a leitura continuar compreendendo e aprendendo sobre o texto. 

 De modo abrangente, podemos dizer então, que as duas professoras, sujeitos dessa 

pesquisa, utilizaram nas situações didáticas em sala de aula, estratégias de compreensão 

leitora após a leitura, como foi possível verificar através dos extratos extraídos das 

observações como detalhamos acima.  

Em suma, pelo que foi exposto até o momento fica evidenciado que elas utilizaram ao 

longo das dezesseis observações, e particularmente em dozes aulas, sendo cinco da 

professora 01 e sete da professora 02 que contiam situações didáticas de leitura, na quais 

encontramos a utilização das estratégias metodológica antes, durante e após a leitura sempre 

voltada para o desenvolvimento das estratégias de compreensão leitora das crianças.  

Dando continuidade, traçaremos as questões relativas aos instrumentos de coletas dos 

dados dos quais elegemos e que nos ajudaram a desvelar o conteúdo dos enunciados das 

entrevistas e das observações registradas em sala de aula. Pensando assim, nosso propósito 

neste momento é relacionar como as entrevistas e as observações realizadas contribuíram 
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para esclarecer se de fato as docentes fazem uso ou não das estratégias de leitura nas salas de 

aula da educação infantil.   

Contudo, ressaltamos que os pressupostos pedagógicos construídos e vivenciados 

pelas docentes em sua experiência profissional, norteiam uma maior ou menor valorização das 

atividades de ensino das estratégias de compreensão leitora. Conforme afirma Brandão e Rosa 

(2005, p. 56), ao dizer que: “vários aspectos interessantes apareceram nas propostas 

encaminhadas pelas professoras, e a retomada desses pontos orientará nossa discussão sobre o 

tema”. 

Assim, através do que foi dito nas entrevistas, atentaremos para suas concepções, em 

confronto com os paradigmas atuais propostos para o ensino da língua portuguesa e, 

particularmente, da leitura; procuraremos, também, verificar as relações entre as concepções 

identificadas e as práticas observadas nas salas de aula.  

 

3.3 AFINAL, PARA ONDE OS DADOS APONTAM? 

                        

 Apresentando sinteticamente os resultados, este estudo tem possibilitado a reflexão 

acerca da prática docente e são essas particularidades apresentadas em sala de aula da 

educação infantil que oportuniza a outros docentes terem acesso a essas práticas significativas 

que são pertinentes para o bom desenvolvimento das crianças, promovendo a interação entre 

elas, permitindo a aula tornar-se diferente, participativa e produtiva.  

No tocante à perspectiva sociointeracionista de ensino por parte dessas professoras, 

se faz presente; e que ao buscar a participação das crianças nas aulas, a mesma foi percebida 

de forma expressiva, além de haver o estímulo a uma postura interrogativa, uma vez que o 

desenvolvimento das estratégias de compreensão leitora, demonstrando que há a preocupação 

em desenvolvê-la e a promover situações didáticas significativas de leitura. 

 Desse modo, procuraremos fazer cruzamentos de dados das entrevistas e das 

observações, por acreditarmos ser possível captar as relações existentes entre o que há de 

significativo nas concepções e práticas das professoras que será exposto/demonstrado através 

das situações didáticas analisadas a seguir. 

  A análise desse material permitiu-nos uma aproximação das concepções dessas 

professoras que, possivelmente, estão relacionadas ao que foi trilhado em suas respostas nas 

entrevistas fazendo um contraponto entre a teoria e a prática de sala de aula, como é possível 
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observar em algumas dessas respostas, pois ao ser questionado como trabalhava a leitura, a 

professora 01 respondeu:  

 

Pesquisadora: Como você trabalha a leitura?  

Profª 01: Quando eu faço leitura de um livro, por exemplo: eu faço a leitura. Normalmente, 

eu peço para eles desenharem, depois chamo um individual, eles vão dizer o que desenharam, 

escrevendo ao lado o nome da figura ou do personagem que tem na história. E antes, quando 

eu faço a leitura normalmente eu pergunto é... Quando eu mostro o livro, você lê o título e 

pergunta: você acha que esse livro fala de quê pelo título? Porque a gente quando vê o título 

de alguma coisa, normalmente, a gente imagina né?  

Eu faço muito isso com eles: você acha que tá falando de quê? O que é que vai acontecer? E à 

proporção que vai lendo, no decorrer da leitura eu vou fazendo isso também. Digamos: se o 

menino, se ele acha digamos: que o lobo vai ficar com a vaca, ou quem vai ficar com a vaca é 

o urso. 

 

  

 A fim de darmos continuidade às nossas reflexões, vejamos a descrição de um recorte 

da sala de aula no momento da atividade de leitura em que ficam evidentes que tudo o que 

pode ser feito antes da leitura, para ajudar na compreensão das crianças são de fato, o que é 

natural quando se apresenta um texto estando com a intenção de realizar um trabalho prévio a 

respeito dele e assim, fazer uso mesclado de todas essas estratégias que buscam melhorar 

com certeza a utilização para formular questões e prever ações dos personagens no texto. 

 

 

A professora chama atenção deles mostrando o livro e diz: 

Professora: - O que será que vai ter de diferente de Chapeuzinho Vermelho? 

Cça¹: - Tudo! Tudo, tudinho (afirma uma aluna). 

Cças: - O chapéu (dizem eles).  

Professora: - O nomezinho dessa história é Chapeuzinho Amarelo de Chico Buarque. - 

Vocês conhecem? Ele é um cantor brasileiro. - Quem conhece aquela historinha do Menino 

Maluquinho? 

Todos gritaram: 



130 

 

Cças: - Eu assisto. 

Professora: - Assiste. Pronto é aquele. A pessoa que inventou o Menino Maluquinho. Foi ele 

que desenhou aqui (mostra a capa). Ele desenhou nesse livro. Esses desenhos foram feito por 

ele, Ziraldo. - Posso começar? Olha só! Inicia a história. Durante a leitura pergunta: - Quem 

sabe o que é amarelinha? 

Cça²: - Eu! 

Professora: - É o quê? 

Cça³: - Academia não é? 

Professora: - É. Ela (Chapeuzinho) nem disso brincava de tanto medo que tinha e quando leu 

que ela tinha medo de trovões, uma aluna disse: 

Cça¹: - Eu tenho. (e começou a contar). 

Cças: - Outros disseram que nem ligavam. 

Professora: - Minhoca para ela parecia o quê? 

Cças: - Cobra. 

Professora: - Ela achava que era cobra. 

Ao continuar a leitura diz que a personagem tinha pesadelo. Então a mesma aluna afirma: 

Cça³: - Eu também tenho medo de pesadelo. 

A professora mostra a gravura de Chapeuzinho Amarelo e eles dizem: 

Cças: - Ela está pensando. 

Professora: - Em que será que está pensando? 

Continua dizendo que o maior medo que ela tinha era do lobo. Nesse momento, essa aluna 

diz: 

Cça¹: - Olha o lobo! Tinha que ter o lobo. 

Professora: - Olha o lobo aqui. (Profª 02) 

BUARQUE, C. Chapeuzinho Amarelo. Rio de Janeiro, Editora José Olympio, 2001. 

 

 O que os dados demonstram é que as professoras não pensam formalmente sobre o 

ensino de leitura, porém intuitivamente elas utilizam as estratégias de compreensão leitora 

antes, durante e depois da leitura. Daí pode-se inferir que para elas a leitura não é um objeto 

de ensino, mas se estão presentes nas aulas como podemos perceber nas situações didáticas e 

nos exemplos abaixo que a leitura está no decorrer da aula, deixando claro que elas não 

pensam a leitura enquanto objeto.  
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 Considerando os objetivos propostos para essa pesquisa podemos afirmar que para 

observar e analisar as diferentes práticas docentes no trabalho de leitura, identificar em que 

medida as estratégias de compreensão leitora estão presentes nas práticas de leitura das 

professoras; verificar as concepções de ensino da leitura das professoras e as evidências em 

suas respectivas práticas e averiguar as concepções que as professoras do Pré II e do Pré-Alfa 

tem sobre a importância do trabalho com as estratégias de leitura...  

            Por outro lado, o objetivo geral que era compreender como vêm sendo trabalhadas as 

estratégias de leitura pelas professoras dos Centros de Educação Infantil na prática de 

formação de leitores foi preciso fazer os registros.  

 Como podemos observar a professora 02 na sua prática pedagógica afirmando que 

todos os dias ao trazer um livro para ser lido com as crianças, explicando que depois distribui 

alguns livrinhos com eles e que, na maioria das vezes, o livro preferido deles é aquele que ela 

lê\leu. Após terminarem de ler, eles vão trocando entre si e quando há algum aluno que não lê 

sozinho, a professora chega perto e junto com ele faz a leitura. Como salientado por ela, esses 

momentos são tentativas de motivação para que os alunos possam ouvir os textos, e 

principalmente adquiram autonomia ao fazerem suas leituras. Desse modo, podemos verificar 

que o dito está diretamente ligado com a prática como está explicitado abaixo: 

 

 

Pesquisadora - Como você trabalha a leitura?  

Profª 02: Eu trabalho a leitura com eles, [...], todos os dias quando eu conto as histórias para 

eles, eu venho com vários livros, aí eu peço para eles escolherem o livro que eles querem que 

eu leia, leio o livro que eles querem e entrego para cada um deles um livro. Eles gostam 

muito.   

 

Pesquisadora- Eles participam da leitura? 

 

Profª 02: E ainda mais, aquele que eu leio, eles querem, mesmo porque eles querem fazer a 

leitura que eu fiz. E isso, é importante, até mesmo aqueles que... Eu tenho muitos alunos 

que já sabem lê e tenho aqueles que ainda não estão fazendo a leitura, mas eles fazem, eu 

mostro pra eles, que eles podem fazer a leitura de imagem e eles adoram. Eles fazem a leitura 

de imagem. 
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Em todos os casos, sua intenção para engajar seus alunos à medida que ler 

oportunizando-as a fazer previsões a respeito dos possíveis fatos, personagens e 

acontecimentos que se tornam imprescindíveis para que formule perguntas conectadas com os 

conhecimentos prévios que serão ativados ao ser lidos os textos. 

 Ao fazer um cruzamento dos dados relativos a entrevistas e as observações da sala de 

aula percebemos que, em alguns momentos o discurso oferecido pela professora está 

condizente com o que pode ser verificado em sua prática pedagógica. Em contrapartida há 

outros momentos em que há incoerência ou mesmo um distanciamento entre o falado e o 

constatado em sala. Dessa forma, poderemos comparar em que momentos essas práticas 

coadunam e em que se distanciam dela, através dos recortes que demonstra que a professora 

não planeja a sua aula de leitura, mas afirma que esses momentos em sala de aula não podem 

faltar como vemos a seguir: 

 

 

Pesquisadora: Na sala de aula você tem a maioria, você diz que já sabem ler, já tem uma 

leitura autônoma. E que você não planeja, como assim? Como você pensa para isso com 

relação à leitura, já que você diz que está dentro do seu plano? 

Profª 02: Quando eu digo assim que eu não planejo é porque eu não tenho assim... Muita... 

Uma aula específica para a leitura, ela vem dentro do plano de aula. Todos os dias têm o 

momento da leitura. Todos os dias têm que ter esse momento não pode faltar.  

 

 

 Desse modo, podemos ver que quando questionada se planejava aula de leitura a 

professora 02 diz que não, mas por outro lado afirma que: “Todos os dias têm o momento da 

leitura.”. Além disso, como podemos ver ainda em (cf. no quadro de estratégias), das oito 

aulas observadas sete apresentaram situações didáticas de leituras, muitas vezes com 

momentos duplos, pois ocorriam tanto na sala de aula quanto na biblioteca da escola.  

 Como é possível verificar quando a professora 01 solicita que as crianças façam 

círculo para que leia o livro e que ao questioná-los sobre o que acham que vai tratar o texto, 

ou mesmo quando afirma que quem escreve é o escritor e quem ilustra é o ilustrador está por 

assim dizer oportunizando que elas saibam que há uma pessoa responsável por isso, mas que 

essa informação só não basta. É preciso que saibam o nome do escritor, que faça referência a 

outras obras lidas deste autor e que sempre conheçam outros autores, pois só assim serão 

capazes de reconhecê-lo em outros textos que mais adiante lerão destes autores.  
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 De fato, apesar de parecer estranho a forma de apresentação dos autores e ilustradores 

das obras lidas sabemos que a intenção da professora é que eles reconheçam a importância de 

ser escritor e ilustrador do texto, e por outro lado acredita também que ao trabalhar a escrita e 

leitura das palavras da agenda está ensinando a ler, o que na verdade implica apenas em 

trabalhar o SEA. Contudo, ao afirmar que ao fazer a leitura de um livrinho de história, pede 

que façam uma roda com elas sentada no chão ou em suas cadeirinhas, demonstra com essa 

atitude que quer contar com a participação delas à medida que lê o texto fazendo o que chama 

de interferências. Na verdade, o que foi constatado durante as observações das aulas e do qual 

podemos conferir no quadro das estratégias, é que esta professora fez uso de estratégias de 

compreensão leitora antes, durante e após a leitura. E isso confirma o que foi dito na 

entrevista e do qual fazemos o seguinte recorte: 

 

   

Profª 01: Leitura diária, digamos é aquela que faço da agenda e de tudo o que a gente faz no 

dia a dia. De conto, digamos: eu pego o livro, faço uma roda, faço a leitura com essas 

interferências e depois da leitura é que cada um vai para seu lugarzinho com seu papelzinho 

ou caderno para desenhar a historia do jeito que ele vê ou imagina a história.  

 

   

Segundo dados das entrevistas e das observações em sala de aula, verificamos que as 

duas professoras adotam procedimentos similares com relação à realização das situações de 

leitura, embora tenham enfatizado em seus depoimentos certa preocupação com aquelas 

crianças que ainda não estão lendo com autonomia. Retomemos, então, ao que nos diz a 

professora 02 com relação a essa preocupação: 

 

 

Profª 02: Ah! Aí eu como é que eu devo trabalhar? A gente trabalha igualmente como eu dou 

para os que já leem, dou pra eles também os livros e eles vão fazer a leitura de imagem. A 

leitura de imagem e eu to reforçando nos exercícios deles, já conversei com os pais né, do 

problema deles, do que acontece e os pais se comprometeram de ajudar né? Eu pretendo 

daqui para o final do ano, já disse a eles, eu quero esses meninos bem, já lendo! Porque não se 

admite uma criança, esse tempo todinho ainda não está lendo, por conta, justamente da ajuda 

em casa que eles não têm.  
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 Esse dado corrobora com o que ficou entendido nas observações realizadas nas salas 

de aula no que se refere á ajuda que as crianças têm recebido da professora quando estão 

fazendo a leitura individual, principalmente aquelas que estão com dificuldade para ler e não 

estão ainda conseguindo ler sozinhas. Por isso, sempre são ajudadas por ela nessa atividade 

como forma para ir conquistando a autonomia.  

 Como forma de proporcionar a autonomia à professora 02, após a leitura distribui 

alguns livrinhos com seus alunos.  Assim, quando questionada se havia participação dos 

alunos durante a leitura, ela relatou que algo de que eles gostam muito de fazer é pegar para 

ler, principalmente o livro lido por ela.  

 

 

Pesquisadora: - Eles participam da leitura? 

Profª 02: E ainda mais, aquele que eu leio, eles querem mesmo porque eles querem fazer a 

leitura que eu fiz. E isso, é importante, até mesmo aqueles que... Eu tenho muitos alunos que 

já sabem ler e tenho aqueles que ainda não estão fazendo a leitura, mas eles fazem, eu mostro 

pra eles que eles podem fazer a leitura de imagem e eles adoram. Eles fazem a leitura de 

imagem.   

  

 

  Analisando as respostas das professoras podemos perceber que estas estão 

relacionadas com o que vimos se realizar concretamente em suas práticas pedagógicas e que 

de alguma forma referenda aos dados obtidos pelas análises do quantitativo de estratégias de 

compreensão leitora utilizadas pelas docentes antes de trabalhar determinados textos (cf. 

tabela com as estratégias antes da leitura). Desse modo, a professora 01 descreve como faz 

uso das estratégias antes de ler e é o que transcrevemos abaixo: 

 

 

Pesquisadora: - Como você trabalha a leitura?  

Profª 01: Quando eu faço leitura de um livro, por exemplo: eu faço a leitura. Normalmente, 

eu peço para eles desenharem, depois chamo um individual, eles vão dizer o que desenharam, 

escrevendo ao lado o nome da figura ou do personagem que tem na história. E antes, quando 
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eu faço a leitura normalmente eu pergunto é... Quando eu mostro o livro, você lê o título e 

pergunta: você acha que esse livro fala de quê pelo título? Porque a gente quando vê o 

título de alguma coisa, normalmente, a gente imagina né?  

Eu faço muito isso com eles: você acha que tá falando de quê? O que é que vai acontecer? 

[...]. 

 

 

 É possível perceber nas situações didáticas de leitura descrita pela professora 01 o que 

de fato deixou transparecer na entrevista sobre o conhecimento do uso das estratégias antes da 

leitura e que nos debruçamos para evidenciá-la. 

 É essencial, portanto, reiterarmos a importância das situações didáticas das professoras 

e de como suas ações são essenciais para a construção de um conhecimento novo a partir do 

que já existe e do que será ressignificado á medida que seja trabalhado na perspectiva da 

formação do leitor. Assim, também aconteceu quando a professora 02 foi questionada sobre 

se seus alunos gostam de ler, ela nos diz que eles gostam muito e que os incentiva para que 

leiam fora da escola. 

 Sua atitude em incentivar seus alunos é fundamental para o grupo de crianças e 

demonstra que é possível despertar e desenvolver nelas o gosto pela leitura a partir da leitura 

diária de boas histórias para que se apropriem de estratégias de compreensão leitora que mais 

tarde irão ser aplicadas quando estiverem lendo, de forma autônoma, os diversos gêneros 

textuais. Assim, podemos verificar quando nos diz que os incentiva a lê sempre e em qualquer 

lugar que estiverem em casa, na rua e\ou até mesmo quando estiverem assistindo algo na 

televisão ou durante os filmes. 

 

 

Pesquisadora: Você acha que seus alunos gostam de ler? 

Profª 02: Meus alunos gostam, eles amam ler porque eu trabalho muito isso com eles. Eu leio 

para eles todos os dias, digo para eles quando forem para casa, quando vierem para a 

escola devem está sempre lendo, porque existem placas nas ruas e eles devem ler, em 

casa eles têm que tá lendo qualquer livrinho, que aparecer revistas, jornal ou até mesmo 

na televisão, nos comerciais eles tem que tá procurando lê.  
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No que concerne ao incentivo pela leitura e a utilização das estratégias de 

compreensão leitora pelas professoras, percebemos que elas foram utilizadas de naturezas 

diferentes por pretender objetivos diferentes priorizados por elas. 

 Desse modo, observamos que, em todos os momentos, houve tentativas de motivar os 

docentes para ouvir as histórias, que através das estratégias de compreensão leitora, 

oportunizaram a formulação de perguntas que ativassem os conhecimentos prévios de acordo 

com o texto que seria lido, o levantamento de questões sobre o título e autores dos textos. Em 

todas as etapas, a intenção era proporcionar a eles durante a leitura, o incentivo a elaboração 

de hipóteses e\ou previsões a cerca da temática, dos personagens e fatos decorrentes da 

história. Vale notar, portanto, que essa atitude das professoras tem contribuído para que a 

interação seja mais rica e estimuladora de um comportamento de monitoração da 

compreensão desses textos. 

 É notório que elas estão sempre buscando em sua prática evidenciar momentos 

significativos de ensino-aprendizagem da leitura e que estas estejam voltadas para o 

desenvolvimento da compreensão leitora, embora percebamos que não sejam conscientes, 

porque ainda não é praticada diariamente pelas docentes o que de certa forma compromete os 

dados. 

Por outro lado, identificamos que esse é um dos caminhos a serem vivenciados na sala 

de aula da educação infantil que é a primeira etapa de escolarização dessas crianças que terão 

um longo percurso, mas que terão sido despertadas e iniciadas por esse profissional, que 

consciente do seu papel de mediador possa desencadear um processo permanente de reflexões 

a cerca das práticas de leituras visando à formação leitora dessas crianças. Como sabemos o 

prazer da leitura é contagiante. Por isso, é preciso que todos nós desfrutemos dela e 

oportunizamos as nossas crianças a beneficiar-se desse mundo de descobertas e sonhos 

proporcionado pela leitura. 

É nesse sentido que a exploração de diferentes estratégias de leitura possibilitará a 

compreensão do texto. O que em muitas situações este é, portanto, um dos caminhos dos 

quais a escola e, em especial, os docentes, e particularmente, os da educação infantil 

desenvolverá como mediador desse processo do qual deverá viabilizar o uso dessas 

estratégias, tentando garantir que as crianças tenham oportunidade de ler diversos gêneros 

textuais, buscando introduzir situações significativas e prazerosas que contribuam para a 

formação do leitor. 

Ativar o conhecimento prévio é uma estratégia básica de leitura, apesar de vermos que 

houve aplicação, alertamos que, por ser uma estratégia básica para antes da leitura, deveria ser 
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mais trabalhada pelas duas professoras. Quanto ao uso das estratégias durante a leitura de 

estabelecer previsões\hipóteses foi muito grande, evidenciando que a intervenção feita pelas 

professoras é positiva. No entanto, pela complexibilidade da habilidade, torna-se necessário 

trabalhar sempre com as crianças para que possam manter-se interessadas com os fatos que 

ocorrem e \ou vão ocorrendo nas tramas apresentadas e à medida que estão sendo lidas para 

elas. 

   De fato, nas observações da sala de aula fica claro que houve utilização por parte das 

professoras das estratégias de compreensão leitora e que estas serão de grande valia para a 

formação dessas crianças. 

Ainda que tenhamos apresentados resultados bastante significativos, cabe aqui 

ressaltar que há alguns autores que se posicionam de forma divergente com relação ao ensino-

aprendizagem das estratégias de compreensão leitora com as crianças da educação infantil, 

mas reafirmamos que em nossa discussão nos fundamentamos nas ideias de diferentes autores 

como: Rego (1988), Terzi (1997, 2004), Solé (1998), Brandão e Rosa (2005), Leal e Melo 

(2006), entre outros, porque eles discutem e apresentam situações em que há interação e 

reflexão sobre como devemos trabalhar visando o desenvolvimento da compreensão leitora 

por parte das crianças.  

Apesar da professora 01 ter utilizado mais as estratégias de compreensão leitora antes 

da leitura, sentimos, ainda, que falta um delineamento mais claro na diversidade dos gêneros 

textuais, pois o que se tem trabalhado com mais frequência é a literatura infantil. Por se tratar 

de livros mais comuns, embora saibamos que são mais apropriados para a educação infantil. 

A professora 01 ao fazer leituras dos livros de literatura infantil trabalhou da seguinte 

forma: pediu que as crianças lessem o título, explorou o livro perguntando o que eles se 

lembravam da história, do que tratava o texto e quais os personagens faziam parte dele, entre 

outras. Em seguida, inicia a leitura e à medida que vai lendo vão surgindo questões em que 

elas possam elaborar previsões\ hipóteses sobre o que foi lido e o que imaginam que vai 

acontecer.  

Vendo assim, a forma como trabalha a professora 01 partindo dos conhecimentos 

prévios, mostrando a capa do livro dizendo o título, citando que há uma pessoa que é o (a) 

autor (a) e o ilustrador (a), sem dizer nomes dessas pessoas. Ao iniciar a leitura questiona com 

eles o que acham que vai acontecer, á medida que lê continua perguntando e também 

relembrando com eles partes do texto para que possam elaborar hipóteses\ previsões a fim de 

compreender o que foi lido. Após ler todo o texto à professora reconta-o questionando-os 



138 

 

sobre os personagens e o que havia nele para que pudessem desenhá-los e escrevessem o 

nome ao lado.    

No que concerne às estratégias utilizadas pela professora 02 seguia uma ordem, 

mesmo que não fosse de forma sistemática, pois sempre apresentava a capa, dizia o título ou 

pedia que as crianças lessem em voz alta, citava o nome do (a) autor (a) e dos ilustradores. 

Assim, quando fazia para ativar os conhecimentos prévios ela os questionava a respeito 

daquele autor, se este fosse do conhecimento deles, como exemplos pudemos lembrar-nos da 

aula em que foi lido o livro de Chapeuzinho Amarelo de Chico Buarque com ilustrações de 

Ziraldo (nesta aula eles conversaram sobre o Menino Maluquinho). Ainda, com relação ao 

tema, a professora procurava conversar com eles questionando-os para que dissessem o que 

pensavam que poderia acontecer e como imaginavam que aconteceria. Em seguida, ao iniciar 

a leitura dava sempre uma paradinha solicitando que levantassem hipótese\previsões sobre o 

que estava acontecendo.   

Pelo que vimos na prática dessa professora, as estratégias de leitura estavam presentes 

na metodologia implementada em sua sala de aula, e assim, ao dizer que não planejava suas 

atividades para ler os textos, muitas vezes, permitia que eles escolhessem os livros para ser 

lidos para os colegas. Em face disso, as estratégias têm presença marcante em quase todas as 

aulas observadas (cf. tabela 03 e 04). Como ela fazia, realmente utilizava as estratégias antes e 

durante, sendo que destas a que mais usou foi a de estabelecer previsão\hipóteses.  

Quanto à prática de ensino de leitura, pensávamos inicialmente que estas não 

aconteciam regularmente, pois segundo a professora durante a entrevista afirmava que: “Eu 

não costumo assim planejar, porque assim já está dentro do meu plano, né!”.  No entanto, 

pudemos observar aproximações entre o real e o falado durante a entrevista e é interessante 

destacar no seu discurso quando afirma que: “Todos os dias têm leitura né!”. Isso pode ser 

comprovado pelo número de aulas em que desenvolveu atividades de leitura, pois das oito 

aulas, sete aconteceram essas atividades (cf. tabela 03 e 04).   

Assim esta pesquisa nos remete a uma importante resposta: as professoras fazem uso 

das estratégias de compreensão leitora. É claro que também poderiam utilizar uma diversidade 

maior dos gêneros textuais e que fazem mais uso da literatura infantil em sala de aula. 

Sabemos da relevância da literatura infantil para as crianças, considerando principalmente 

porque ela traz particularidades do seu universo que asseguram muitas vezes a motivação e o 

prazer delas para ler.  



139 

 

Além disso, essa constatação, por um lado, permite-nos refletir sobre o quanto as 

estratégias de compreensão leitora pode e deve fazer parte do cotidiano escolar das crianças 

pequenas. Por outro lado, nos leva a pensar que ao utilizar as estratégias de leitura essas 

docentes estão possibilitando as crianças o desafio de aprender e gostar de ler. 

Observando a prática dessa professora, vimos que as leituras ocorreram sempre de 

forma participativa e, havendo destaque para as estratégias antes e durante a leitura, porém 

não há tanto para as estratégias após a leitura (cf. tabela 05). 

Assim sendo, os dados gerais revelaram que há utilização das estratégias de 

compreensão leitora pelas professoras da educação infantil e que nelas encontramos a base 

para a formação do futuro leitor, pois acreditamos como os autores pesquisados que devemos 

iniciar esse processo nessa etapa de ensino. 

Mesmo que não tenhamos dados tão expressivos que nos possibilitem perceber com 

maior clareza o efeito que há sobre as crianças a utilização das estratégias, mas percebemos 

com certeza que podem contribuir de forma significativa para a compreensão dos textos lidos, 

e consequentemente, é preciso que haja situações didáticas que as ajudem a fazer uso das 

diferentes estratégias leitoras e com os diversos gêneros textuais. Por conseguinte, 

defendemos que é nas turmas de educação infantil que se materializa essa ação desde que 

consideremos as suas particularidades. 

Apesar de reconhecermos o esforço da professora 02 em tentar extrapolar o uso das 

estratégias de compreensão leitora, em não ficar só nas mesmas, mas em variá-las à medida 

que lê os textos verificamos que fez mais uso das estratégias antes e durante, deixando um 

pouco de lado as estratégias após. Acreditamos, no entanto, que pelo fato de distribuir os 

livros para as crianças, logo após a realização da sua atividade de leitura, talvez imaginando 

com isso contribuir muito mais para despertar o interesse e o desejo delas para ler com 

autonomia. 

Isso foi bem perceptível na prática dessa professora que durante as observações (cf. 

tabela 05, p. 145) podemos ver que não fez nenhuma estratégia após a leitura de formular e 

responder perguntas sobre o que foi lido.  

Por outro lado, há outro fator que poderia influenciar nos resultados é o fato da 

diferença no nível de escolaridade dos sujeitos da pesquisa, pois a professora 01 não concluiu 

o curso de Geografia, enquanto que a professora 02 fez o curso de Letras com Licenciatura 

em Inglês.  
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Este fato, embora seja uma variável importante, também para nós representa uma 

contribuição significativa para os estudos porque a professora 01 mesmo não tendo concluído 

seu curso de graduação ela apresentou nas situações didáticas de leitura uma diversidade de 

estratégias metodológicas e de compreensão leitora em sala de aula, demonstrando 

conhecimento e segurança na utilização delas.  

Esse conhecimento são frutos da formação continuada que aconteciam com certa 

frequência nos CEI e que muitas vezes fazem parte do trabalho desenvolvido nas salas de aula 

da educação infantil. As duas professoras participavam quinzenalmente do PROFA - 

Programa de Formação para Professores Alfabetizadores, curso oferecido pela SEDUC em 

parceria com o MEC (2001), nele elas tinham oportunidade de revisitar conteúdos e 

ressignificar conceitos importantes para (re) pensar a prática pedagógica. Também ocorriam 

encontros semanais para planejamento e organização das rotinas diárias.   

Assim como pudemos ver, a professora 01 tem utilizado com mais frequência em sua 

prática as estratégias antes, durante e após a leitura do que a professora 02, o que fica 

explicitado é que mesmo não tendo concluído o seu curso de graduação em nada interferiu 

para que ela fizesse uso das estratégias de compreensão leitora nas situações didáticas de 

leitura, pois não é o fato de ter ou não o nível de escolaridade, que garante ou não o seu uso. E 

sim, o compromisso com as questões educacionais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O tema leitura é recorrente no ensino de Língua Portuguesa e surge sempre como um 

dos eixos de ensino nos Programas e Currículos que norteiam o trabalho docente. É sobre um 

dos importantes aspectos do processo de ensino da leitura: as estratégias utilizadas pelas 

docentes de educação infantil e como estas são trabalhadas em sala de aula, que esse estudo se 

debruçou. 

Desse modo, nossos estudos se basearam na convergência de perspectivas defendidas 

pelos teóricos estudados, entendendo leitura como compreensão e como algo passível de ser 

ensinado e aprendido e, portanto, presente no fazer docente a partir da educação infantil. 

 Nesse sentido, o presente estudo buscou compreender como vêm sendo trabalhadas as 

estratégias de leitura pelas professoras dos Centros de Educação Infantil na prática de 

formação de leitores.  

 Sendo assim, entrevistamos e observamos a sala de aula de duas professoras de um 

Centro de Educação Infantil e para isso, fomos analisar as diferentes práticas docentes no 

trabalho de leitura; identificar em que medida as estratégias de compreensão leitora estão 

presentes nas práticas de leitura das professoras; verificar as concepções de ensino da leitura 

das professoras e as evidências em suas respectivas práticas; averiguar as concepções que as 

professoras do Pré II e Pré Alfa tem sobre a importância do trabalho com as estratégias de 

leitura. Pode-se constatar a princípio, que os dados obtidos em relação aos objetivos 

pretendidos foram bastante satisfatórios. 

 Os dados revelaram que as docentes não só utilizavam as estratégias de compreensão 

leitora como o faziam de forma diversificada antes, durante e após a leitura. Os resultados 

apontaram ainda, que elas usavam mais as estratégias de compreensão leitora antes e durante, 

do que após a leitura. 

 Levando-se em conta o que foi observado, as duas professoras apresentaram uma 

frequência aproximada com relação ao uso das estratégias de antes e durante a leitura em suas 

aulas, o que não ocorreu com as estratégias de após a leitura.  

Pode-se afirmar que, de fato, a utilização das estratégias de ensino-aprendizagem da 

compreensão leitora, com atividades, antes, durante e após a leitura, sugeridas por Solé 

(1998), não pode ser um fim em si mesmo. Mas, é um meio para o leitor construir o sentido 

do texto. 

De um modo geral, foram vivenciadas situações didáticas nas quais houve a utilização 

de estratégias antes, durante e após a leitura, buscando-se realizar atividades que envolvessem 
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seleção, antecipação, inferência e verificação, ativando os conhecimentos prévios das crianças 

e não uma atividade de leitura centrada nas habilidades mecânicas de decodificação da escrita. 

O trabalho com leitura ocorria diariamente e, sendo tão complexa, não poderia acontecer de 

forma simplificada. 

As situações didáticas foram conduzidas pelas professoras, observando-se um 

interesse crescente por parte das crianças, que se mostraram curiosas e atentas as informações 

contidas nos textos.  

Como pode se constatar, os dados apontam que as docentes, sujeitos dessa pesquisa, 

vêm trabalhando com situações didáticas voltadas para a utilização de estratégias de 

compreensão leitora, buscando ativar os conhecimentos prévios, favorecer aos educandos o 

incremento da habilidade de leitura essencial à construção do sentido e a interação entre o 

leitor e o texto. Percebe-se, pois, que a utilização de várias situações didáticas, com as mais 

variadas formas de utilização de estratégias de compreensão leitora, adequadas às 

necessidades e interesses das crianças seria uma forma de favorecer o avanço na 

aprendizagem de leitura dessas crianças.   

  Assim todas as questões levantadas anteriormente e discutidas sobre os dados 

coletados e analisados nas entrevistas e nos extratos das observações em sala de aula reiteram 

que devem ser motivos para a discussão a utilização das estratégias de compreensão leitora 

antes, durante e após a leitura e pensados como ponto de partida para novas e futuras 

pesquisas. 

Nesse sentido, reconhecemos a relevância e acreditamos na valiosa contribuição que 

essa pesquisa trará para todas as docentes, em especial da educação infantil. Por isso, 

destacamos que, de um modo geral, alcançamos o nosso foco que foi compreender como vêm 

sendo trabalhadas as estratégias de compreensão leitora nessa etapa de ensino. Com certeza, 

ao tratar sobre tal temática buscamos refletir sobre o conhecimento gerado cotidianamente na 

prática pedagógica das docentes, sujeitos dessa investigação. 

É importante verificar os dados aqui apresentados, considerando que eles traduzem 

fielmente a realidade representada; sabemos também, que há limites entre o ensino e 

aprendizagem da leitura no trabalho desenvolvido em sala de aula e que pode ser relacionado 

a alguns fatos como: a participação dos alunos, o envolvimento deles durante e a motivação 

que precisa ser estimulada o tempo todo.  

Disso tudo, em grande parte, cabe ao esforço das professoras de criarem situações 

didáticas significativas, como as apresentadas nos extratos obtidos dos registros de cada 

turma. Podemos assim, confirmar uma das nossas hipóteses: a de que essas docentes da 
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educação infantil fazem uso dessas estratégias de compreensão antes, durante e após a leitura, 

e portanto utiliza, senão em todas, mas em quase todas as atividades em que envolve o ler.  

Desse modo, o desenvolvimento de várias situações didáticas de leitura, com as mais 

variadas formas de estratégias de compreensão leitora, adequada às necessidades e interesses 

dos educandos, colabora e proporciona uma forma de avanço na aprendizagem dessas 

crianças. Em todas essas situações, a interação delas e o engajamento no momento em que se 

ler, levando-as a dizer o que acham que vai acontecer, formular diversas hipóteses sobre o que 

será lido e imaginar prováveis acontecimentos no decorrer da história que corroboram para 

construção de sentido do texto.       

A evidência dessa realidade faz com que se confirme o que diz Solé (1998, p. 114): 

 

                          “Se ler é um processo de interação entre um leitor e um texto, antes da 

leitura (antes de saberem ler e antes de começarem a fazê-lo quando já 

sabem) podemos ensinar estratégias aos alunos para que essa interação seja o 

mais produtiva possível.”  

 

Nesse contexto, a interação existente parece fundamental, em razão da possibilidade 

de confrontar os caminhos desvendados a respeito da construção de sentido na leitura e suas 

estratégias como forma de despertar o interesse, a atenção, percepção e participação dos 

nossos alunos. É importante destacar que, ao propor práticas de leitura, devemos sempre 

estimular isso, nessas atividades desenvolvidas na escola, principalmente porque estaremos 

ajudando a formar futuros leitores. 

Para tanto, as professoras tem papel importantíssimo na seleção dos livros a ser lidos 

para as crianças, verificando se estão ou não adequados a sua faixa etária, se atende ou não as 

suas exigências enquanto leitor iniciante e se traz mensagens significativas para elas.    

Com relação mais especificamente a utilização de estratégias de compreensão leitora, 

algumas considerações precisam ser feitas.  Há ocorrência delas nas salas de aula observadas, 

nos permite garantir que no processo ensino-aprendizagem da leitura, elas são levadas a sério 

por essas docentes, e, que de fato nos surpreenderam com uma variedade de situações 

didáticas significativas; o que nos parece um resultado interessante, e porque não dizer 

importante para o desenvolvimento de práticas semelhantes por outras professoras. 

Fica, portanto, explicitado que o fato dessas professoras em sala de aula desenvolver 

inúmeras situações que favorecem e oportunizam as crianças a aprenderem a ler, usando os 

procedimentos que os bons leitores utilizam caracteriza um avanço. No entanto, conforme os 

estudos apresentados no referencial teórico, esta não é por assim dizer, uma tarefa das mais 
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fáceis, principalmente, em se tratando de crianças da educação infantil. Sabemos ainda, que a 

garantia de um trabalho contextualizado e significativo passa por fatores implicados na busca 

pela construção de sentido e significado na leitura. 

Considerando, no entanto as realidades encontradas nas salas de aulas observadas, 

constatamos que, se, de um lado, temos um panorama de uma sala de aula em que a 

professora 01 estimula essa participação dos alunos nas práticas de leitura, de outro, pudemos 

ver a professora 02 que busca despertar a autonomia deles permitindo que escolham os livros 

para serem lidos individualmente e, consequentemente, explore os livros e façam as leituras 

das quais se identificam e mais gostaram seja através dos títulos, gravuras ou por terem 

gostado (no caso de ser aquele livro que foi lido pela professora anteriormente). 

 Esta prática deixa visível a intencionalidade da professora. Atitudes como estas 

favorecem o desenvolvimento das estratégias metodológicas de compreensão leitora 

evidenciadas por Solé (1998, p.70), quando nessa premissa cita que 

 

“[...], então é preciso ensinar estratégias para a compreensão dos textos. 

Estas não amadurecem, nem se desenvolvem, nem emergem. Ensinam-se – 

ou não se ensinam – e se aprendem – ou não se aprendem.  

[...] as estratégias de leitura são procedimentos de ordem elevada que 

envolvem o cognitivo e o metacognitivo, [...], Por isso, ao ensinar estratégias 

de compreensão leitora, entre os alunos deve predominar a construção e o 

uso de procedimentos de tipo geral, que possam ser transferidos sem maiores 

dificuldades para situações de leitura múltiplas e variadas.”        
                              

 

Reconhecemos que neste estudo envolvendo apenas duas docentes da educação 

infantil não foram esgotadas as questões ligadas as prática pedagógicas voltadas para o 

desenvolvimento das estratégias de compreensão leitora vivenciadas nas salas de aula de 

educação infantil como um todo, nem possuímos a intenção de dogmatizarmos uma ideia, 

assumimos sim a pretensão de envolver um maior número de interessados acerca desse debate 

instigando assim a realização de novas pesquisas. 

Desse modo, podemos afirmar que a docência infantil apresenta contornos referentes 

ao movimento de contradições inerentes ao processo de transformação da prática, e são 

fatores como esses que certamente contribuem para essa realidade, os quais serão pontuados a 

seguir.  

 Por outro lado, não podemos perder de vista que é de extrema importância dizer 

então, que o professor pode e deve ser concebido como o sujeito fundamental na produção de 
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mudanças, uma vez que o mesmo está apto a direcionar a prática pedagógica para uma nova 

perspectiva da produção do conhecimento. 

Embora tenhamos encontrado resultados bastante significativos no que diz respeito às 

nossas indagações iniciais para a realização dessa pesquisa sobre as práticas docentes de 

estratégias de leitura na educação infantil, tornam-se necessários ainda novos estudos, não 

apenas sobre a temática, mas também com relação ao que apontamos como futuras 

interrogações: será que a maioria das docentes de educação infantil faz uso das estratégias de 

compreensão leitora?  Sendo assim, qual o impacto dessa questão para as crianças, se 

compararmos a prática de professoras que fazem uso das estratégias com outras que não 

fazem? Assim, como a própria pesquisa acadêmica só tem sentido quando aponta para novas 

indagações, questões e futuros caminhos a serem percorridos a partir de novas pesquisas. 

Portanto, esta também propõe e pressupõe alternativas que denotam maiores investigações 

sobre os temas correlacionados que não estão esgotados aqui, mas que delineiam novas 

provocações e reflexões. Acreditamos que nossos estudos possam colaborar para a reflexão 

daqueles que fazem a educação infantil ou que atuam com crianças pequenas, ajudando-a no 

seu processo de formação leitora.  

   Por fim, aproximando-nos dos discursos das práticas pedagógicas das professoras, 

nossa análise nos possibilitou interpretar que, embora estejam sempre em busca da melhoria 

em sua prática, suas ações revelaram que não são tão distantes as fronteiras entre o que falam 

e o que vivenciam em sala de aula. 

 Podemos perceber, também, com esses resultados algumas evidências no que diz 

respeito à utilização das estratégias de compreensão leitora envolvidas nas situações didáticas 

de leitura. Tanto a entrevista quanto a análise das observações nos permitiram ver claramente 

como as professoras 01 e 02 demonstraram explicitamente suas satisfações em ler para as 

crianças e que isso fazia parte de suas rotinas diárias. 

 Como necessidade de atenção, podemos salientar alguns aspectos. Um primeiro foi com 

relação ao uso da estratégia antes da leitura em que a professora deveria apresentar o nome do 

autor e ilustrador para as crianças, e não apenas, indicar para eles que há uma pessoa que 

escreve e outra que ilustra o livro sem dizer-lhes o nome delas. Pois, tal questão possibilita a 

criança ter familiaridade com os diversos autores que ao longo de sua vida escolar terá 

oportunidade de aprofundar e conhecer. 

Outra atenção a ser dada é quanto às demais estratégias de compreensão leitora, 

principalmente de resumir o texto lido. Esta é de fato, uma das habilidades mais complexas da 
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leitura e que precisam ser oportunizadas as crianças logo cedo no seu processo de ensino-

aprendizagem no ato de ler. 

O ponto central de reflexão, no entanto, deve ser a importância do uso das estratégias 

de compreensão de leitora antes, durante e após a leitura como forma de melhorar a formação 

leitora. Só assim, é possível promover situações didáticas significativas para implementar a 

prática pedagógica. 

Sem negar a incontestável contribuição que uma prática como essa apresentada pelas 

professoras em que apresentam o livro, chamando a atenção para o título e o autor, conversam 

sobre o que acham que vai acontecer a partir do tema, ativam os conhecimentos prévios, 

levantam hipóteses, entre outras já explicitadas anteriormente; podem ser uma ponte para que 

outras docentes possam realizar também. É preciso, entretanto, reconhecer que isso só 

acontecerá se nesta prática estiverem presentes situações semelhantes, além de ser voltada 

para a construção de sentido e significado do que se ler. Tais reflexões repousam no 

pressuposto de que é necessário que haja investimentos em práticas bem sucedidas como as 

encontradas e sistematizadas através dos registros de cada observação feita. Estas práticas 

poderão contribuir não apenas nos espaços da educação infantil, mas também nas turmas do 

1º ano do Ensino Fundamental.  

Nesta perspectiva, algumas considerações pertinentes que gostaríamos ainda de 

ressaltar diz respeito ao valor que devemos dar a todo professor que em sua prática se 

preocupa e busca no seu trabalho formas de oportunizar as crianças benefícios que servirão de 

base para seu futuro como leitor. 

Ao reconhecer a importância dessa pesquisa, concluímos nossas reflexões sobre o 

tema, defendemos que ainda existe uma grande necessidade de mais estudos que levem em 

conta aspectos cognitivos e retóricos envolvidos na utilização de estratégias para construção 

de sentido e significado da leitura, focalizando os princípios teóricos metodológicos de 

ensino-aprendizagem para ler e torna-se leitor proficiente.  

É necessário, portanto, que em todas as salas de aulas as professoras façam uso das 

estratégias de compreensão leitora, independentemente do nível de escolaridade ou área de 

conhecimento. Este é o ponto central das nossas discussões e reflexões, pois como pudemos 

observar as docentes têm autonomia para decidir sobre qual estratégia de ensino-

aprendizagem é melhor para ser utilizada com determinado texto para seus alunos.     
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Estamos defendendo que a utilização de estratégias de compreensão leitora é muito 

importante para assegurar a formação de leitores, considerando como requisito fundamental a 

variedade de situações didáticas e a diversidade de gêneros textuais usados durante o processo 

de ensino-aprendizagem. 

Vemos, desse modo, que essa forma de atuar dessas professoras ilustra bem como a 

leitura pode e deve fazer parte da rotina diária das turmas de educação infantil contribuindo 

para iniciar o processo e a formação do sujeito leitor.  

Sendo assim, retomamos o referencial teórico, quando apresentamos e defendemos as 

ideias dos autores estudados ao afirmar que são muitas as estratégias de compreensão leitora e 

que dependendo da utilização delas pelas professoras de todas as etapas de ensino, e de modo 

particular, as da educação infantil influenciam de forma significativa nos educandos a partir 

do levantamento dos conhecimentos prévios, dos gêneros textuais selecionados e da maneira 

como cada professor oportunizar o desenvolvimento dessas estratégias para despertar o desejo 

e o prazer em ler os textos.  

Para finalizar, citamos Rubens Alves: “Não haverá borboletas se a vida não passar por 

longas e silenciosas metamorfoses”. Desse modo, parafraseando este autor podemos dizer 

que: “Não haverá leitores se não se iniciar o processo de formação leitora das crianças desde a 

Educação Infantil”. 

Essas mudanças são essenciais para que esse processo se desenvolva e muito mais 

possa ser feito por essas crianças que estão iniciando sua primeira etapa de escolaridade. É 

fundamental que possamos realizar\encontrar práticas significativas como essas em que são 

oportunizadas o desenvolvimento das estratégias de compreensão leitora para elas. 
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APÊNDICE A – Roteiro da entrevista  

ESCOLA:__________________________________________________________ 

 

NOME: ______________________________________________________________  

 

ESTADO CIVIL: _____________________________ IDADE: __________________ 

 

CURSO: _____________________________________________________________ 

 

INSTITUIÇÃO: _______________________________________________________ 

 

TEMPO DE MAGISTÉRIO: _____________________________________________ 

 

SÉRIE QUE ENSINA: _____________________________ TURMA:_____________  

 

FAIXA ETÁRIA DOS ALUNOS: _________________________ 

 

MATRÍCULA: ________FEM: _______ MASC: ________ FREQUÊNCIA: __________ 

 

 

QUESTÕES PESSOAIS 

 

A- Você costuma ler com freqüência no seu dia-a-dia? 

 

B - Que leitura você costuma fazer?   Por quê? 

 

C- Você lembra como aprendeu a ler? 

 

D- Que recordações você tem deste período? 

 

E- Quais as leituras de que você mais gosta? 
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QUESTÕES SOBRE A PRÁTICA 

 

1) Você acha que seus alunos gostam de ler? 

2) Que textos você costuma ler para seus alunos? 

      3)   a- Como você trabalha a literatura?   

            b- Eles participam da leitura?   

            c- De que forma?  

 

      4)   a - Você costuma planejar as atividades de leitura? 

            b-  E como você planeja? 

            c-  Quais os objetivos destas leituras? 

 

      5)  Qual o tempo previsto para a realização da atividade? 

 

      6)   Indique as dificuldades encontradas na implementação da atividade de leitura, levando 

em consideração os aspectos pedagógicos. 

 

      7)   Relacione o que você considera que ainda precisa fazer para melhorar o seu trabalho 

com leitura. 

      8)   O que é necessário fazer para que o aluno se torne um leitor autônomo? 

 

      9)   Quando deve ser iniciado o ensino de leitura? 
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APÊNDICE B – Roteiro da observação 

 

 

 Responder às seguintes questões:  

 

 Que textos eram lidos pela professora? 

 

 Havia diversidade de gêneros textuais? 

 

 Quais as estratégias utilizadas nessas leituras? 

 

 Havia participação dos alunos? 

 

 Que textos eram priorizados pelos alunos? 

 

 De que formas aconteciam às leituras? 

 

 Qual a freqüência dessas aulas de leitura?  

 

 Que tempo era determinado para essas leituras? 

 

 Havia reciprocidade nas práticas dessas leituras? 

 

 Com que finalidade era feita essas leituras?  

 

 

 

 

 

 

 

 


