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RESUMO 

 
 

O presente trabalho sob o titulo“As tensões e contribuições ao processo de 

leiturização de alunos dos anos Iniciais do Ensino Fundamental”inscreve-se nas 

preocupações com os poucos avanços dos estudantes nas práticas de leitura. O 

objetivo geral que orientou a pesquisa foi contribuir com o processo de leiturização 

dos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental; descreveu as condições 

desfavoráveis ao processo daleiturização e por complemento pesquisou 

alternativas pedagógicas a fim de inclinar os aspectos negativos que afetam a 

leiturização, contribuindo assim com os professores. O estudo de cunho 

qualitativo, adotou a metodologia da pesquisa bibliográfica. O referencial teórico 

buscou autores de destaque no campo dos estudos sobre a leitura tais como Delia 

Lerner; Felipe Allende e Mabel Condemarin; Paulo Freire; Ângela Kleiman; Regina 

Zilberman; Ezequiel Theodoro da Silva, entre outros. Os resultados apontam a 

conclusões de que o processo de leiturização envolve complexidades desde o 

mecanismo cognitivo envolvido, as condições pessoais de envolvimento com o 

texto, os aspectos visuais, linguísticos, fonológicos e semânticos a serem ativados 

no cérebro do estudante; a ativação dos conhecimentos prévios e o emprego de 

estratégias a serem apresentadas e mobilizadas pelos professores. Conclui-se 

que diante da diversidade de ações favoráveis à leiturização, há os contrapontos 

do desconhecimento pelos professores das possibilidades, portanto, das 

mobilizações, indicando o caminho da formação continuada contínua e o processo 

participativo dos alunos. 

 

Palavras chave:leitura;leiturização;estratégias cognitivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT  

 

 

The present work under the title “The tensions and contributions to the reading 

process of students in the Early Years of Elementary School” is part of the 

concerns with the little progress made by students in reading practices. The 

general objective that guided the research was to contribute to the reading process 

of students in the early years of Elementary School, sought to describe the 

unfavorable conditions to the reading process and, in addition, sought pedagogical 

alternatives in order to tilt the negative aspects that affect reading. The qualitative 

study adopted the methodology of bibliographic research. The theoretical 

framework sought outstanding authors in the field of reading studies such as Delia 

Lerner; Felipe Allende and Mabel Condemarin; Paulo Freire; Angela Kleiman; 

Regina Zilberman; Ezequiel Theodoro da Silva, among others. The results point to 

conclusions that the reading process involves complexities from the cognitive 

mechanism involved, the personal conditions of involvement with the text, the 

visual, linguistic, phonological and semantic aspects to be activated in the student's 

brain; the activation of previous knowledge and the use of strategies to be 

presented and mobilized by the teachers. It is concluded that, given the diversity of 

actions favorable to reading, there are counterpoints of the teachers lack of 

knowledge of the possibilities and, therefore, of their mobilizations, indicating the 

path of continuous education and the participatory process of the students. 

 

Keywords: reading; comprehensive reading; cognitive strategies. 
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INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho de conclusão de curso intitulado “As tensões e 

contribuições ao processo de leiturização dos alunos dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental” está na linha das preocupações com as lacunas no letramento dos 

estudantes dos anos iniciais e que se aprofundaram devido à ausência de contato 

direto com os professores durante os dois anos da pandemia pelo Covid 19, 

período em que as escolas ficaram fechadas e as aulas passaram a ser de modo 

remoto. 

 O cenário brasileiro apresenta, de longa data,elevados e persistentes 

índices de analfabetismo. Conquistar a consistência na habilidade da leitura tem 

desafiado os professores, situação essa que se tornou acentuada após o retorno 

às aulas presenciais.Reinventar a prática pedagógica na área da competência 

leitora tem se tornado uma exigência em especial nas escolas públicas que 

atendem o público menos letrado e com menores condições de investimento em 

materiais como jornais, revistas e livros. Assim sendo, o presente trabalho 

apresenta como objetivo geral: Contribuir com o processo de leiturização dos 

alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Os objetivos específicos são: 1. 

Situar o processo da leiturização no contexto do currículo; 2. Apresentar as 

tensões escolares desfavoráveis à proficiência na leitura dos alunos dos anos 

iniciais. 3. Elencar as práticas pedagógicas indicadas para transformar o ensino da 

leitura nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

A justificativa para o projeto parte de duas compreensões:  de que estamos 

vivendo em uma era digital que alterou a relação das pessoas com a leitura e que 

as práticas leitorastêm apresentado grandes transformações bem como 

exigências o que significa potentes demandas aos professores para dar 

encaminhamentos aos problemas de aprendizagem e no caso, à conquista da 

leiturização pelos estudantes.  

Considerando que muitos estudantes ficaram longe da sala de aula durante 

a pandemia nos anos de 2020 e 2021 e, portanto, distantes de um ritmo de 

leituras característicos das aulas presenciais, teve-se a oportunidade de, durante o 

estágio supervisionado com aulas presenciais em 2022, obter evidências da 

situação do baixo desempenho dos estudantes na leitura e em especial na 

leiturização.  Levantou-se a hipótese de que com o avanço da tecnologia;com as 

contribuições da didática;de com os estudos sobre como o cérebro processa as 

informações, será possível detectar algumas estratégias pedagógicas mais 

eficientes para que os estudantes atinjam a leiturizaçãonos anos Iniciais do Ensino 

Fundamental e os professores possam se empenhar nessa tarefa. 
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Um dos grandes desafios para boa parte dos professores é formar leitores 

e, em especial, na condição de leiturizados, o que significa capazes de ler e 

compreender o que leem. Desnecessário é reiterar a importância da leitura no 

processo da escolarização uma vez que é ferramenta inerente ao processo de 

aprendizagem de qualquer área do conhecimento.  

Os recentes dados obtidos pela pesquisa do Núcleo Brasileiro de Estágios 

(Nube) demonstraram a reprovação em massa de candidatos em concursos 

devido erros na língua portuguesa. Dos candidatos formados em Pedagogia, 

foram reprovados 93,50%, questão essa considerada grave uma vez que os 

egressos da Pedagogia serão responsáveis pela alfabetização nos anos iniciais.  

O maior problema começa na fase da Educação Infantil em especial quando os 

pais são analfabetos ou analfabetos funcionais e por acréscimo, a criança não 

frequentar a Educação Infantil, devido falta de vagas, como vem acontecendo no 

Rio Grande do Sul. As crianças chegam no Ensino Fundamental sem contato com 

a escrita e mesmo depois de alfabetizadas, encontram-se em desvantagem. 

Diante dessa problematização, compreende-se que sem o bom desempenho na 

leitura, acumulam-se as dificuldades na aprendizagem dos demais conteúdos 

curriculares e em especial na participação ativa para respostas às demandas 

escolares. 

Promover a qualificação progressiva dos alfabetizandos na competência de 

leitura é meta das escolas e compromisso dos professores dos anos iniciais. 

Favorecer que o aluno tenha, para além do gosto pela literatura, agilidade e 

menores frustrações com a leitura para obter informações é condição importante 

para exercer a cidadania. Considerando ainda que a tecnologia gradativamente 

tem chegado nas famílias e nas escolas, compreende-se que consiste em recurso 

atrativo para conectar os estudantes às leituras em celulares, tablets e 

computadores, dentro e fora da escola. 

A dificuldade na conquista da leitura nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental tem se tornado grande desafio e tema recorrente para os 

professores e pais, no momento atual e a contribuição que se quer deixar com 

este estudo bibliográfico é elucidar os entraves àleitura eficiente e apontar 

alternativas pedagógicas que favoreçam a conquista da leiturização: leitura com 

compreensão, com significados.  

Este trabalho está sustentado em artigos sobre o tema acessados 

virtualmente, destacando os resultados das pesquisas assim como, em autores 

que se dedicaram e dedicam ao estudo da leitura, tais como Delia Lerner; Felipe 

Allende e Mabel Condemarin; Paulo Freire; Ângela Kleiman; Regina Zilberman; 

Ezequiel Theodoro da Silva, entre outros.  
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O relatório da pesquisa bibliográfica está organizado pela introdução 

seguidapelo referencial teórico subdividido em três partes. Aintrodução expõe o 

tema com seus objetivos, o problema da pesquisa bem como a justificativa. A 

seguir, aborda-se:Letramento e o lugar da leitura no currículo escolar; Tensões no 

processo da constituição das crianças leitora e, por fim, Contribuições 

pedagógicas para avançar na proficiência em leitura, subdividido em três partes. 

Após o estudo teórico explicita-se a abordagem metodológica e desenvolve-se as 

considerações finais. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.LETRAMENTO E O LUGAR DA LEITURA NO CURRÍCULO ESCOLAR 

O termo letramento tradicionalmente tem sido associado ao termo 

alfabetização e nesse caso, a pessoa letrada é considerada a que domina os 

códigos alfabético e o numérico, competência conquistada na escola. Apesar de 

Paulo Freire ter difundido desde 1966 a ideia de alfabetizado/letrado o cidadão 

com competência de leitura e escrita com base em consciência crítica e reflexiva, 

com capacidade de acessar a cultura com liberdade e compreensão, esse 

(COSTA,2000) patamar de letramento em geral não foi alcançado pelas escolas. 

O termo leiturização abordado por Jean Foucambert (1993) está definindo o 

leitor que busca a descoberta do sentido quando em contato com a escrita que 

permite o pensamento sobre o pensamento. Foucambert “defende a ideia de que 

o bom leitor lê por necessidade e escreve para superar dificuldades, para 

transformar a realidade”. Para ele, quanto mais crítico for o leitor no sentido de ser 

capaz de averiguar os sentidos dos textos, maior será sua participação na vida 

democrática. 

 As preocupações com o letramento iniciaram a décadas atrás tendo por 

foco a educação infantil. A hipótese era de que em as crianças não tendo 

participado de eventos de letramento na educação infantil, teriam insucesso na 

fase da alfabetização. Pesquisadores apontaram que as crianças às quais os pais 

e a educação infantil ofertaram eventos de letramento, do tipo leitura de livros 

infantis e trabalho com sons das letras, apresentavam melhores resultados no 

desenvolvimento inicial da leitura. O contato com histórias desde bebês, gera 

maior facilidade para acompanhar o ensino escolar. (TERZI,1995). A autora 

questiona esse dado uma vez que as pesquisas levaram em conta os aspectos 

quantitativos – quantidade de material disponível, quantidade de eventos de 

letramento frequentados, hábitos de leitura dos pais, etc., enquanto que a 

interação dos adultos com as crianças foi desconsiderada. Outro dado 

questionado foi a atribuição de sucesso às crianças que apresentam letramento 
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prévio correspondente às expectativas da escola. Isso significa que o letramento 

de crianças sob a influência de sua culturafoidesconsiderado ou seja, o olhar da 

escola é sobre o que falta nessas crianças e não sendo buscadas as 

características de letramento da comunidade. A autora relata a pesquisa em três 

comunidades com práticas de letramento diferentes: uma, em que a maneira 

aprendida em casa corresponde ao modo da escola e outras duas, muito 

diferentes ao modo de proceder da escola, gerando concepção de crianças com 

dificuldades. Reflete a autora quedesconhecer “a orientação do letramento do 

grupo social a que pertence a criança pode impedir a compreensão do 

desenvolvimento das necessidades que ela apresenta” (TERZI, 1995, p.99) e 

conclui que essas crianças são discriminadas na escola. 

Outra abordagem histórica importante e que influenciou o processo de 

desenvolvimento da habilidade na leitura refere-se aos métodos de alfabetização. 

A história dos métodos divide-se em três períodos: 1) o primeiro vai da 

Antiguidade até meados do século XVIII, usando o método sintético (letra, fonema, 

sílaba); 2) o segundo, a partir do século XVIII até início do século XX, com o uso 

do método global analítico (palavra, frase, conto); 3) o terceiro proposto por 

Decroly, questiona os dois anteriores. Os métodos sintético e analítico envolvem 

síntese e análise, defendendo que para aprender a ler, a criança tem de 

estabelecer uma correspondência entre som e grafia, ou seja, a criança aprende a 

ler oralizando a escrita. Atualmente entende-se que ler não é decodificar.  

As defesas em prol do desenvolvimento da habilidade na leitura são 

manifestadas por vários autores que se dedicam aos estudos sobre o tema. Os 

autores, para citar alguns, José Juvêncio Barbosa (1990); Vera Masagão Ribeiro 

(2003); Mabel Condemarín e Felipe Alliende (1987); Eglê Franchi (2012) Delia 

Lerner (2002) explicam o processo cognitivo do ato de ler e da constituição do 

leitor.  

Por muito tempo houve a compreensão de que aprender a ler dependia da 

ativação da percepção, dependendo apenas dos órgãos do sentido. Assim sendo, 

bastava ao professor mostrar as palavras escritas e fazer as crianças repeti-las. 

Para aprender a ler e escrever a criança era incentivada a usar os olhos para 

conhecer a forma da letra e os ouvidos para o som da letra. Todavia, as pesquisas 

revelaram que audição e visão são funções fisiológicas enquanto as percepções 

visuais e auditivas dependem de processos cognitivos. A percepção depende de 

experiências anteriores, portanto, ela é desenvolvida, ela passa por uma 

aprendizagem e esse dado altera muito a forma de encaminhar o processo de 

aprendizagem da leitura até atingir o estágio da leiturização. 

A leitura é composta por várias operações parciais e por isso quando um 

estudante domina uma das atividades indica-se que ele já sabe ler. Por outro lado, 
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pode ocorrer de se impedir a criança de exercer operações parciais ao se pensar 

que ela não está madura para aprender a ler, porém, isso significa que se está 

confundindo a leitura inicial com todo o processo.A primeira operação parcial da 

leitura a ser feita é a decodificação, significando a identificação da letra e do seu 

som e a capacidade de transformar o signo escrito em linguagem oral. Outra 

operação parcial é a capacidade de decifrar o código de uma mensagem e seu 

significado, portanto sua compreensão. Criticam, Alliendee Condemarin (1987, p. 

41 a 56), o exagero na preocupação com a decodificação, ou seja, com a 

mecânica da leitura, resultando no esquecimento da compreensão. Chamam 

atenção sobre fatores interferentes na habilidade da leitura aos quais a escola 

dedica pouca investigação: percepção visual, auditiva, distinção visual, maturidade 

social e emocional, habilidade viso-motora; habilidades mentais como atenção e 

memória; a aquisição da linguagem e vocabulário e experiências 

culturais.Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), a leitura: 

 
Trata-se de uma atividade que implica necessariamente, compreensão 
na qual os sentidos começam a ser construídos antes mesmo da leitura 
propriamente dita. Qualquer leitor experiente que conseguir analisar sua 
própria leitura constatará que a decodificação é apenas um dos 
procedimentos que utiliza quando lê: a leitura fluente envolve uma série 
de estratégias como seleção, antecipação, inferência e verificação, sem 
as quais não é possível rapidez e proficiência (...) (BRASIL, 2001,p.53) 

 

A descrição altamente detalhada sobre o processo de ensinar a ler 

apresentada nas obras de Alliende e Condemarin (1989), de Ferreiro e Teberosky 

(1985); Barbosa (1990); Bettelheim e Zelan (1984); Chartier, Clesse e Hébrard 

(1996) é reveladora de resultados de pesquisas intensas demonstrando um 

conjunto numeroso de práticas necessárias para conduzir o processo de conquista 

da leitura eficiente.  

Diante de tantos detalhes levanta-se a hipótese de que a maioria dos 

professores não conseguiu se apropriar devidamente desse processo. Trata-se da 

necessidade de uma condução intensa, diária, com atenção a cada um dos 

estudantes e na inexistência de tais passos, a qualidade da leitura sai 

perdendo.Lerner (2002) enfatiza que a escola deve se tornar uma comunidade de 

leitores. A leitura é alçada ao status de abrir caminhos para informações 

necessárias, para solucionar problemas, conhecer outras ideias, para conhecer 

fatos verídicos e ficcionais. A autora não dissocia a leitura da escrita e acrescenta 

a importância destes objetos da aprendizagem serem abordados pela escola 

tendo por base as práticas sociais. A autora resume o lugar da leitura no currículo:  

 

O necessário é fazer da escola um âmbito onde leitura e escrita sejam 
práticas vivas e vitais, onde ler e escrever sejam instrumentospoderosos 
que permitem repensar o mundo e reorganizar o próprio pensamento, 
onde interpretar e produzir textos sejam direitos que é legítimo exercer e 
responsabilidades que é necessário assumir. 

O lugar da leitura no currículo escolar ainda está bastante confuso, exíguo, 

incompreendido, portanto a investigação prossegue para apontar as lacunas e 
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superá-las. Há tensões entre o modo escolar de emprego da leitura e o modo 

social de utilização da leitura no cotidiano, questão que merece atenção e será 

abordado a seguir. 

 

2.2.TENSÕES NO PROCESSO DA CONSTITUIÇÃO DAS CRIANÇAS 

LEITORAS 

 

 A tarefa da escola é identificar com clareza as práticas sociais de leitura e 

da escrita para preservar esse sentido fazendo dos alunos pessoas integrantes da 

comunidade de leitores e cidadãos participantes. Tornar essa necessidade em 

realidade exige reconhecer as dificuldades (LERNER, 2002,p.18). Uma das 

dificuldades está em tornar a leitura e a escrita uma prática de todos para todos, o 

que demanda criar caminhos que superem a tensão entre uma prática 

considerada aristocrática para uma prática democrática.  

A tensão entre os atos de ler e os de controlar o ato de ler revela que não 

há uma exatidão para saber o que, quanto, como, quando, em que momento as 

crianças fazem inferências e ou antecipações e quando interpretam ao lerem 

sozinhas. “A responsabilidade social assumida pela escola gera uma forte 

necessidade de controle [...] necessita avaliar as aprendizagens” (LERNER, 

2002,p. 20) resulta que o professor avalia somente o que permite ser avaliado. 

Foge-lhe aspectos interessantes no percurso da conquista pelo estudante da 

competência em leitura além do que, é negado ao estudante a participação no 

processo da avaliação das leituras. O controle escolar da leitura, em não sendo 

recriado, se afasta da versão social da prática leitora.  

Outro fator de tensão é a forma parcelada de encaminhar o aprendizado da 

leitura e da escrita. “[...] no 1º. ano [...], dominar o “código” e, somente no 2º.ano, 

“compreender e produzir textos breves e simples”; propor no começo, certas 

sílabas ou palavras e introduzir outras [...] graduando as dificuldades” (LERNER, 

2002, p. 20) Essa prática escolar, mais uma vez, contribui para o distanciamento 

de como a leitura ocorre no mundo social, ou seja, ocorre sem ser linear e 

acumulativa.  

A criança ao chegar no 1º. Ano do Ensino Fundamental está saindo da 

oralidade ou ainda está na oralidade, elemento esse desconsiderado pela escola, 

em especial, quando se trata de escola pública. Há uma cultura da oralidade entre 

a população da classe popular. Desconhecer essa característica e que merece 

investigação prévia pelas escolas, é desperdiçar um rico caminho ao letramento 

(FRANCHI,2012). 

A análise comparativa entre a escrita de um texto e a elaboração de um 

desenho,desenvolvida por Zilberman (1995) aponta uma tensão no período inicial 

da escolarização e a relação com a leitura. Tanto ao fazer um desenho quanto ao 
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reproduzir uma história de forma escrita, a criança omite detalhes. Quando se trata 

de texto produzido pela criança a escola julga ou não sabe fazer a adequada 

intervenção. Outro aspecto é a relação que a criança faz entre a escrita e a 

oralidade. “Quando ela descobre que a escrita não é igual ao desenho mas tem 

muito mais relação com o som da fala, ela começa a reproduzir a fala dentro da 

escrita” (ZILBERMAN, 1995,p.102). Na produção da criança aparecem sinais de 

oralidade devido essa concepção fonética dela e que a escola considera erros ou 

dificuldades. Todavia, compreendendo que é uma fase pela qual a criança passa, 

há melhores condições de identificar se há um problema devido a oralidade ou se 

há outro tipo de problema. Destaca-se que nessa fase a criança “adora fazer, ler, 

ouvir poesia” (p.103) para exemplificar, segue uma brincadeira criada por criança:  

“A Juliana é baiana. A baiana é cigana. A Juliana rima com baiana. Baiana rima 

com cigana. Cigana rima com banana [...] a Juliana mora na cabana com a baiana 

cigana”. 

 A “imbecilização” dos textos produzidos por escolas para facilitar a leitura, 

é considerada por Zilberman (1995,p.104) fator desmotivador à leitura. Quando a 

criança ao ler um texto o faz devagar, lendo palavra por palavra, a escola 

considera ser a concepção de leitura pela criança e passa a oferecer textos com 

frases curtas, estanques, a título de facilitação. No entanto, a criança que já 

vivenciou uma situação de leitura, em casa, na igreja, etc, sabe o que é uma 

leitura fluente e sabe que sua forma de ler não é a adequada, portanto,que faz 

parte de uma caminhada. O comentário da autora é que certos tipos de textos 

propostos pela escola desestimulam por não oferecerem desafio cognitivo.  

Na reflexão sobre a qualidade dos textos escolares ou didáticos, (PERINI, 

1995) a escola não está atingindo o objetivo de constituir o alfabetizado funcional, 

isto é, capaz de buscar informações num texto. Para ele, qualquer conteúdo pode 

ser apresentado num texto de forma acessível, ou seja, é uma habilidade a ser 

conquistada. O nó crítico é que os textos são apresentados de forma complicada 

criando obstáculos para a compreensão. Ele defende que “É possível planejar um 

texto sem alterar o conteúdo de maneira a facilitar ou dificultar sua compreensão”. 

(PERINI,1995,p.112) Conclui apontando que há necessidade de conferir “o que 

cria a dificuldade do texto, o que facilita, o que dificulta a leitura de um texto”. 

Um paradoxo ainda frequente em algumas escolas é a leitura em voz alta, 

feita em geral dividindo o texto por partes ou por linhas, cabendo a cada aluno um 

tanto. Essa leitura aciona temores nos alunos que suspeitamjulgamentos, 

comparações ou avaliação. Por outro lado, quando a leitura em voz alta é proibida 

e obrigatória é a leitura silenciosa, subtrai-se dos alunos a possibilidade do fruir 

dos sons das palavras. Trata-se de tensão a ser tratada no coletivo escolar sem 

deixar de fazer valer o valor das leituras dramatizadas, em voz alta. 

Saber ler é um desafio pois se trata de “Formar praticantes da leitura e da 

escrita e não apenas sujeitos que possam decifrar o sistema da escrita”. Segundo 
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explicação de Lerner (2007)na escola estão em primeiro plano os propósitos 

didáticos da leitura e da escrita que são mediados pelo ponto de vista do aluno 

porque estão vinculados aos conhecimentos que eles necessitam aprender para 

ser utilizado em sua vida futura,ler para conhecer outro mundo possívelcostuma 

ser relegado ou,inclusive, excluído de seu âmbito. 

Essa divergência pode levar ao paradoxo:se a escola ensina a ler e a 

escrever só como se fosse o único propósito de que os alunos aprenderiam a 

fazê-lo,eles não conseguirão aprender a função social da leitura e da 

escrita,porém, se a escola abandonar os propósitos didáticos e assumir a prática 

social ela estará abandonando ao mesmo tempo a sua função de ensinar. 

 

 2.3.CONTRIBUIÇÕES PARA AVANÇAR NA PROFICIÊNCIA NA LEITURA 

 

  Promover a proficiência na leitura é um grande desafio posto aos 

professores, a começar pelo início da alfabetização. O processo de alfabetização 

contém suas complexidades e o desenvolvimento da capacidade de ler com 

compreensão, reveste-se de outro tanto de complexidades. Ainda que um 

professor obtenha sucesso no processo de alfabetização isso não garante o 

mesmo êxito no processo da leitura. O processo de leiturização exige o 

conhecimento do trabalho cognitivo envolvido a partir do qual, os professores 

conquistarão espaço seguro para intervir e propor o desenvolvimento dos 

estudantes na leitura. 

 Segundo Piaget(1982) o conhecimento que vamos adquirindo organiza-se 

em esquemas cognitivos que nos permitem reconhecer estímulos e estabelecer 

conexões entre eles. Eles podem estar adormecidos ou ativados, ou seja, 

podemos buscá-los na memória quando deles necessitamos. A memória de longo 

prazo é um arquivo e a memória de trabalho é uma seção ativa e ambas podem 

ser acessadas para identificar objetos, reconhecer problemas, tomar decisões, 

executar atos, ou seja, quando temos algo para resolver buscamos na memória de 

longo prazo elementos a serem colocados na memória de trabalho. Após o uso 

das informações elas voltam para a memória de longo prazo. Esse mecanismo 

cognitivo tem relação com a leitura. O autor escreve, mas, é o leitor que atribuirá 

significados ao texto segundo seus conhecimentos prévios.  

À medida que o leitor lê, são trazidos à consciência (à memória de 
trabalho) os conhecimentos do repertório de informação do sujeito que 
são relevantes para entender o que está escrito e para fazer o trabalho 
de interpretação: construir um significado para o texto. (Gonçalves,2008) 

 Compreender um texto oral ou escrito envolve uma ação intensa do leitor 

que irá confrontar o que já sabe com o que está lendo. Outra condição de 
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produção do entendimento do texto tem relação com o contexto de interpretação, 

um contexto onde se inclui a situação física e social do sujeito, o nível de atenção, 

o ponto de vista e restrições motivacionais, emocionais e cognitivas. Por isso que 

a leitura e releitura de um texto em diferentes momentos e situações gera novas 

interpretações e compreensões. O mesmo acontece com a leitura de um livro ou 

depois de assistir um filme pela segunda vez.  

Quanto mais soubermos (quanto mais relevantes forem os nossos 
conhecimentos para integrarmos novas informações) mais aprenderemos 
e mais depressa o poderemos fazer. Este mecanismo, que explica a 
assimilação do conhecimento, explica, também, segundo Ausubel (et 
al., 1978), a relação entre a memória e a aprendizagem humana. 
Segundo este autor, os significados das coisas surgem sempre que se 
formam estas ligações significativas entre a informação nova (aquilo que 
se leu) e a pré-existente (aquilo que já se sabia). (Gonçalves,2008)  

Interessante salientar que um leitor pode estar lendo e não ativar seus 

conhecimentos prévios por uma incompatibilidade de informações ou devido o tipo 

de texto e não conseguir tirar proveito da leitura. Além desse fator interferente, há 

o do uso de estratégias cognitivas. Estas duas condições podem ser 

gradativamente resolvidas com o auxílio do professor. Ele pode apoiar o 

estudante, tanto na construção dos significados quanto no desenvolvimento de 

estratégias que facilitem a leitura e a sua compreensão. 

A formação de um bom leitor tem relação com as orientações que recebeu 

ao longo do processo de aprendizagem. A didática tem salientado as seguintes 

tarefas para definir um bom leitor, ou seja, aquele que é capaz de: determinar as 

ideias principais do texto; sumariar a informação contida no texto; efetuar 

inferências sobre o texto; gerar questões sobre os conteúdos do texto; por fim, 

monitorar a compreensão (estratégia habitualmente designada por metacognição). 

Cada uma dessas tarefas para a devida apropriação das ideias de um texto 

merece a orientação e exploração didática pelo professor, encaminhando os 

estudantes à competência leitora. 

2.3.1 Aspectos funcionais da leitura 

Os aspectos funcionais da leitura são pouco evidentes para as crianças no 

início da vida escolar. Pergunta-se, como tornar evidentes às crianças os 

argumentos em favor dos benefícios da leitura? Trata-se de um trabalho lento e as 

crianças podem se tornar leitoras vorazes quando perceberem que a leitura pode 

ajudá-las a cumprir objetivos cognitivos, lúdicos, afetivos e sociais. “Gostar de ler 

pressupõe saber ler formalmente, saber ler significativamente e saber ler de modo 

contextualizado e pessoal” (Gonçalves,2008). 

Convém reforçar a perspectiva de “leitura” selecionada em dois autores 

para o debate sobre os avanços necessários na leitura pelas crianças dos anos 
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iniciais. Lerner (2002, p. 40) destaca que “a leitura é sempre [...] um ato centrado 

na construção do significado [...] um guia que orienta a seleção da informação 

visual”, portanto, não há porque centrar a alfabetização na sonorização 

desconectada do significado. Paulo Freire (1995) por sua vez, enfatiza que: 

Ler é uma operação inteligente, difícil, exigente, mas gratificante [...]Ler é 
procurar ou buscar criar a compreensão do lido... Ler é engajar-se numa 
experiência criativa em torno da compreensão. Da compreensão e da 
comunicação. E a experiência da compreensão será tão mais profunda 
quanto sejamos nela capaz de associar, jamais dicotomizar, os conceitos 
emergentes na experiência escolar aos que resultam do mundo no 
cotidiano. (1995,p.29, 30) 

 Os dois autores convergem para a proposta de construir significados desde 

o começo da alfabetização por meio de muitas oportunidades para gerar a 

curiosidade sobre o que um texto pode estar dizendo. O convívio frequente com 

situações de leituras de textos de diferentes gêneros textuais, favorecendo as 

antecipações por meio do reconhecimento das diferenças nos materiais variados, 

produzirá a familiaridade com a escrita e a leitura. Esse é o caminho para conferir 

que não há diferença entre ler e aprender a ler, escrever e aprender a escrever. 

 Essa perspectiva da leitura e da escrita estão na linha da aprendizagem 

que se refere à importância da atividade mental construtiva do aluno na realização 

das aprendizagens escolares. Para exemplificar, cita-se a situação didática 

proposta por Lerner e que prenuncia a diversidade de objetivos alcançáveis: 

Situação didática: atende diferentes objetivos específicos por ex, uma 
situação de leitura dramatizada de um conto  para gravar um vídeo, ou 
áudio que outros escutarão, ou fazer uma apresentação pública de teatro 
lido, permite trabalhar tanto sobre compreensão  do significado do texto 
como sobre a entonação  mais adequada para comunicar os sentimentos 
dos personagens, desenvolver a linguagem oral, avançar nas 
aprendizagens das convenções próprias da língua escrita, explicitar uma 
argumentação  (quando as crianças justificam suas diferentes 
interpretações do texto) e utilizar uma linguagem descritiva (quando 
planejam o cenário para ambientar a dramatização) (LERNER,2002,p. 
40) 

A autora alerta que não é suficiente o professor estar convencido de que se 

aprende a ler, lendo.  Importa “esclarecer o que é que se aprende quando se lê ou 

se escreve em aula, quais são os conteúdos que se estão ensinando e 

aprendendo ao ler ou escrever” (Lerner, p. 62).Defende que o objeto de ensino, 

tomando como referência as práticas de leitura e escrita, supõe conceber como 

conteúdos fundamentais do ensino os comportamentos do leitor e os 

comportamentos do escritor. Explicitando, a autora destaca duas dimensões ao 

considerar conteúdo escolar as atividades dos leitores na vida cotidiana: dimensão 

social – interpessoal; pública e a dimensão psicológica – pessoal, privada. 

 Destacando as interações do leitor com outras pessoas sobre textos, a 

autora tece uma lista de possibilidades. Entende-se que são indicações de 

comportamentos para serem provocados e explorados junto aos estudantes:  
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Comentar ou recomendar o que se leu, compartilhar a leitura, confrontar 
com outros leitores as interpretações geradas por um livro ou uma 
notícia, discutir sobre as intenções implícitas nas manchetes de certo 
jornal [...] antecipar  o que segue no texto, reler um fragmento anterior 
para verificar o que se compreendeu, quando se detecta uma 
incongruência, saltar o que não se entende ou não interessa e avançar 
para compreender melhor, identificar-se com o autor ou distanciar-se  
dele assumindo uma posição crítica, adequar a modalidade de leitura – 
exploratória ou exaustiva, pausada ou rápida, cuidadosa ou 
descompromissada - aos propósitos que se perseguem e ao texto que se 
está lendo.(LERNER, 2002,p.62) 

 

 As recomendações da autora são provocativas e criativas, incitando os 

professores a agir ativamente junto aos estudantes para que aprendam a ser 

leitores ativos, intensos, aproveitando ao máximo o sentido da leitura. Com esse 

tipo de orientações os estudantes superarão a visão sobre leitura pela leitura, ou 

seja, leitura técnica, o que favorece desinteresse pela leitura como fruição e 

aprendizados. 

 

2.3.2 O professor leitor na sala de aula 

O professor leitor na sala de aula é uma ideia defendida por Lerner (2002). 

Sua concepção é de que o professor fragilize a linha divisória do professor que 

ensina os estudantes a ler e passe a mostrar-se como um leitor. Criam-se 

situações em que o professor será leitor para a turma a fim de compartilhar um 

texto, uma notícia ou poema que lhe agradou. Nesse caso, define Lerner que se 

trata de uma relação de leitor para leitor, reproduzindo uma situação da realidade 

social. O conceito de “ensinar” ganha um novo sentido: 

Pode-se falar de ensinar em dois sentidos, como um fazer que alguém 
aprenda algo”[...], ou como um “mostrar algo” [...] A ideia de ensinar a 
leitura nesta última forma[...] seria mostrar à criança a maneira como os 
adultos utilizam a leitura, do mesmo modo que lhe mostramos a maneira 
como usamos a linguagem oral.(LERNER, 2002,p.95) 

 

 Destaca-se que o professor leitor na sala de aula, na primeira etapa da 

escolaridade, é de fundamental importância em especial quando os estudantes 

ainda não leem. Diariamente, poderá lançar mão de diferentes tipos de textos para 

gradativamente ir criando a cultura do sentido da leitura para alcançar diferentes 

objetivos. Desta forma há a demonstração de que a missão da escola está sendo 

cumprida e o valor da leitura vai se confirmando ao longo dos anos. 

 Na situação da leitura pelo professor de um livro de histórias, ele criará a 

condições e as combinações favoráveis parao bom aproveitamento do momento. 

Uma vez terminada a leitura, o professor disponibilizará o livro para as crianças 

manusearem, folhearem e para que possam apreciar detalhadamente as imagens 

que lhes chamaram atenção. Os resultados poderão ser surpreendentes, desde os 
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estudantes solicitarem o reconto até disputarem a retirada do livro da biblioteca 

para lerem em casa com seus pais e ou irmãos. 

 Em decorrência das leituras pelo professor, há a organização das visitas 

periódicas à biblioteca da escola (quando há) que permitem o manuseio e o 

contato com diversidade de livros, dentre os quais, os estudantes, desde a fase da 

educação infantil, podem indicar um deles para ser lido pelo professor em sala de 

aula. Para as visitas é recomendável traçar combinações a fim dos estudantes 

passarem a ter atitudes favoráveis frente aos livros. Aprenderão a postura 

adequada de usuários de acervos de publicações impressas, como são as 

bibliotecas. Nesse sentido nos interessa alertar o quanto as bibliotecas também 

podem, mediante sua organização, chamar a atenção para obras.  Criar um 

recanto destinado a determinado autor e suas obras, colocar em destaque a foto 

do autor e seus livros, que a biblioteca disponibiliza, converte-se em assunto a ser 

explorado pelo professor em sala de aula. Publicizando autor e obras, o professor 

estará significando o valor dos livros, dos autores e cultivando a cultura da leitura. 

 A atenção do professor às escolhas de livros pelos estudantes não é menos 

importante em todo o processo. Ainda que o professor selecione bons textos nem 

sempre as escolhas dos estudantes convergem para a opinião do professor. 

Respeitar o gosto dos estudantes favorece o amadurecimento nas escolhas. 

Destaca-se também que as situações em que os estudantes estarão lendo os 

livros escolhidos exigirão outros tipos de intervenções pelo professor. Ele estará 

atento às dificuldades estimulando que continuem a leitura, alertando que não há 

necessidade de entender tudo, mas seguir adiante numa leitura global, e para 

descobrir se há novas pistas para entender o texto. Significa que o professor será 

o proponente de estratégias que favorecem o aluno a seguir na sua leitura ainda 

que encontre obstáculos no curso da leitura. Estimulará uma segunda leitura ou 

contribuirá com uma discussão posterior. 

Concluindo, o professor assumindo a posição de leitor ao compartilhar com 

a turma uma notícia jornalística que o surpreendeu ou um poema que o 

emocionou, estará comunicando aos estudantes as características do 

comportamento leitor.  Exemplificar por que que se lê o professor “ensina” 

como se faz para ler, destacando a camada da comunicação, do 

compartilhamento das descobertas pela leitura. 

2.3.3 Projetos institucionais em benefício da leiturização 

 Abordar as práticas dos professores isolados em suas salas de aula em prol 

da leiturização de seus alunos, remete a um dos fatores que impedem  a inovação 

nas escolas: o isolamento ou individualismo. Criar um clima leitor na escola 

caminha noutra direção. Os contextos de formação de leitores e escritores vão 

além da instituição escolar embora seja fundamental que todos os professores 
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criem acordos como a leitura irá impregnar todas as turmas de estudantes, quais 

os conteúdos e estratégias serão mobilizadas. Por conseguinte, concretizando a 

crença no poder da leiturização para a vida de todos estudantes e professores, os 

projetos institucionais serão janelas potentes de significação da leitura e da cultura 

leitora na escola. Tipos de projetos são mencionados por Lerner (2002, p. 98): 

“jornalismo escolar, intercâmbio epistolar, formação de clubes de teatro ou clubes 

de avós narradores”. A existência desses projetos gerará outras formas 

organizativas da escola, por exemplo, definir um dia da semana para produzir 

notícias ou artigos para o jornal escolar; reorganizar o intervalo oferecendo 

momento para troca de materiais; criar um mural de pedidos de acordo com 

necessidades, inclusive dos familiares –por exemplo, um manual de tricô, ou de 

mecânica ou de eletricidade. 

 A organização do clima leitor em uma escola, encontra na definição do que 

cabe a cada ano dos anos iniciais, uma dinâmica interessante em relação às 

atividades habituais. Por exemplo, no 2º. Ano do ensino fundamental, a interação 

com um determinado gênero textual, foi definida pelas histórias. Assim, 

rotativamente, as crianças se responsabilizam de ler ou contar uma história por ela 

escolhida e previamente preparada. Essa prática se consolida pela escolha de um 

gênero textual para cada ano explorada. 

 A organização de projetos de trabalho que podem ter a duração de dias ou 

de meses, oferece diferentes contextos a exigir a leitura significativa. Desde a 

preparação do projeto com data para a finalização ou entrega do “produto”, seu 

planejamento em detalhes, torna-se um percurso de leituras em busca do alcance 

dos objetivos e da culminância. 

 As sequências de atividades, também chamada de sequência didática, 

“incluem situações de leitura cujo único propósito explícito-compartilhado com as 

crianças – é ler”(LERNER,2002,p.89). Elas são direcionadas para leitura de uma 

mesmo gênero textual ou obras de um mesmo autor. 

 Conclui-se que leitura e escrita estão inter-relacionadas permanentemente 

e os projetos institucionais contribuem para a escola cumprir sua função e ampliar 

o poder da leiturização e do sentido de “estudo”, portanto, de aprendizagem como 

transformação de cada um e da sociedade. 

2.3.4 O poder da leiturização 

Saber ler com competência concede às pessoas uma autonomia e 

cidadania, e acesso a direitos. Esse valor atende a Política Nacional de 

Alfabetização, conforme o Decreto No 9.765, de 11 de abril de 2019, ao prever 

que a aprendizagem da leitura é instrumento para superar as vulnerabilidades 

sociais e as condições favoráveis ao exercício da cidadania. 



20 

 

Para o professor garantir a leitura nos Anos Inicias do Ensino Fundamental, 

é preciso usar a imaginação e o lúdico característico da criança. A leitura exige da 

criança sentar-se, manter-se em situação de menos movimento, por alguns 

momentos, situação essa que não corresponde a sua necessidade de estar 

correndo. Para Vigotsky (1992, p.128) “a imaginação é um momento totalmente 

necessário inseparável totalmente do mundo realista”. E é nessa composição e 

funcionamento do ensino, que o professor deve ser capaz de estabelecer relações 

entre o que ocorre em sala de aula, favorecendo processos e estruturas mais 

amplas. 

Praticar a leitura com as crianças ajudará a transformar sua vida, sabendo 

que o cérebro está permanentemente sendo transformando e modificado. Para 

Russo (2012), “Algumas vezes, o aluno sabe sobre o que quer falar ou escrever, 

mas outras vezes, ele se vê perdido e não consegue direcionar seus 

pensamentos” pois é nestes momentos que o professor deve criar uma estratégia 

e estimular a criança para ser envolvida de tal maneira que seu registro ou seja, a 

produção de texto e escrita sobre determinado assunto e a expectativa do 

professor sejam consideradas importantes. 

A Pedagogia não tem o anseio de dar todas as respostas às ações para a 

Educação, contudo, o aumento acelerado da ciência no estudo do cérebro pode 

contribuir para melhor aperfeiçoamento de como irá se dar a aprendizagem, 

introduzindo um auxílio para o corpo docente na evolução de ações e práticas 

pedagógicas.  O que pode ajudar nas práticas pedagógicas são os exercícios tais 

como:1.manter o hábito da leitura;  2.fazer exercícios com palavras cruzadas;  

3.escrever com a mão contrária; 4.ler textos através do espelho; 5.jogar xadrez; 

6.relembrar detalhes do dia dia;7.montar quebra cabeça 

Portanto, os textos podem ser escolhidos pelos professores para criar 

certos estímulos e técnicas de leitura e escrita que sejam utilizadas pelos leitores 

para tornar a leitura mais fácil de ser compreendida. Como frisou Solé (1998, p.71) 

“das estratégias que o leitor utilizar para intensificar a compreensão e a lembrança 

do que lê, assim como para detectar os possíveis erros ou falhas de 

compreensão”. Portanto tais estratégias poderiam ser usadas como exemplo nas 

escolas:  

1. Roda de leitura para contar as historias pelos alunos - Esta atividade tem 

como objetivo levar o aluno dos Anos Inicias do Ensino Fundamental a dar 

continuidade nas atividades de leitura e incentivo na sua alfabetização; 

2. Oficina de artes - Estimular um trabalho multidisciplinar com professores de 

artes, com pesquisas e técnicas de trabalhos manuais com a leitura de 

textos indicados, com o objetivo de fazer peças em massinhas de modelar 

ou argilas que seja trabalhos manuais em si; 
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3. Leitura na rede das tecnologias- Os alunos podem usufruir da tecnologia, 

para escolher livros em bibliotecas virtuais; 

4. Propaganda do livro- Com esse método de incentivo, o aluno lerá o livro e 

passa para o colega ler; 

5. Mágica com as palavras- Nesta proposta o professor escolhe poemas para 

a leitura e logo brinca com a criança de encontrar palavras difíceis de ler, 

isso faz com que a criança perceba os tipos de texto existentes; 

6. Feira de cultura- A escola promoverá uma feira de cultura integrando, a 

família, alunos e educadores em torno da discussão da leitura e escrita da 

cultura brasileira; 

7. Cantinho com almofadas na biblioteca- Um espaço diferente dentro da 

biblioteca onde a leitura seja prazerosa; 

8. Organização de uma biblioteca na escola caso não haja uma. 

  Essas estratégias são extremamente flexíveis e adaptáveis, isso varia de 

acordo com o tipo de texto a ser lido e também qual a sua aplicabilidade. Para 

Santana: 

Infelizmente, nem sempre as instituições de ensino conseguem promover 
atividades e espaços para que os alunos possam desenvolver suas 
competências através da leitura. Na maioria das vezes, os professores 
têm que trabalhar a prática dentro da disciplina de Língua Portuguesa 
ou na redação que já deve dar conta de uma infinidade de 
conteúdos(SANTANA,2021,p. ). 

Na citação acima a autora descreve que as instituições,ou seja, as escolas 

não têm um espaço adequado para a leitura, muitas escolas não possuem uma 

biblioteca ativa que possa estimular a leitura do educando. A crítica reforça que as 

escolas precisam priorizar um espaço adequado pois é o local em que o estudante 

terá o contato com a literatura, tendo em vista que muitos, ao ingressarem na 

escola chegam com experiência pobre com materiais de leitura. Além disso, se os 

professores orientarem a/o bibliotecária/o, os livros poderão ser apresentados por 

temáticas como animais; descobertas; aventuras; tal como foram organizadas as 

bibliotecas em Curitiba, em cada bairro, com o prédio chamado de Farol do saber, 

onde os livros são facilmente localizáveis conforme o interesse do leitor. 

Outra forma de ativar o interesse dos alunos por determinadas leituras é 

criar contextos relativos ao conteúdo de uma obra escolhida. Se for uma obra que 

trata da relação do pescador com o barco, cria-se um contexto com elementos 

concretos capazes de instigar a curiosidade para saber qual história será contada, 

lida ou partir de histórias vivenciadas e relatadas pelos alunos queenvolvamos 

elementos do contexto preparado par em seguida focar a atenção da leitura da 

história disponibilizada. Por complemento o professor poderá indicar outras obras 

que tragam novas histórias sobre o tema da história apresentada. 
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Segundo Freire (1998, p.25), “Ensinar não é transferir conhecimento, mas 

criar possibilidades para   sua produção ou a sua construção”. Nesta probabilidade 

de se criar as estratégias para a alfabetização e para a leitura, a pedagogia deve 

sempre estar buscando novos processos de ensino aprendizagem com um vasto 

suporte teórico, ao lado com ações de aperfeiçoamento, como estas estratégias 

são as responsáveis pela construção de uma interpretação para o texto. Pois para 

Freire (1995), enfatiza que: 

Ler é uma operação inteligente, difícil, exigente, mas gratificante [...] Ler é 
procurar ou buscar criar a compreensão do lido... Ler é engajar-se numa 
experiência criativa em torno da compreensão. Da compreensão e da 
comunicação. E a experiência da compreensão será tão mais profunda 
quanto sejamos nela capaz de associar, jamais dicotomizar, os conceitos 
emergentes na experiência escolar aos que resultam do mundo no 
cotidiano.(FREIRE,1995,p.29.30) 

Solé (1998, p.25), nos diz que “precisamos estendermos um olhar para 

além das competências de somente ensinar a ler e a escrever”, é preciso 

alimentar a imaginação de nossos alunos, compartilhar leituras com as crianças 

oferecer oportunidades de procurar novas formas de compartilhar suas leituras, 

fazer o uso de experiências de conhecimento com a leitura e alfabetização, para 

que descubram por si só os benefícios que traz a prática da leitura de obras da 

literatura.A maneira como a leitura é apresentada para o aluno, irá fazer com que 

o pequeno leitor use sua imaginação e com isso ele usará suas formas de captar a 

magia a beleza e as cores e a magia de sua cognição. 

Outro autor oferece algumas recomendações exequíveis. Os professores 

devem auxiliar as crianças com dificuldades de aprendizagens nas tarefas da 

escola, fazendo a divisão dos trabalhos longos em pequenas partes, para ajudá-

las a rever os conteúdos de ensino; usar enigmas para que elas descrevam o 

objeto; tomar cuidado como o material escrito: letras claras, uso de desenhos, 

diagramas e menos uso de palavras escritas. O uso do dicionário deve ser 

ensinado e, quando possível, que seja ilustrado; bem como o uso de material 

colorido e grande para o aprendizado da letra. Enfim, o professor e a família 

devem estar informados, familiarizados e sensibilizados para apoiar e ajudar a 

criança durante o processo de aprendizagem. (PETRONILO, 2007, p.25,26). 

Encerrando esta parte convém reforçar a observação relevante de Lajolo 

sobre as políticas de incentivo à leitura: 

[...] é fundamental que as políticas de incentivo à leitura se descolem da 
mera organização de feiras ou da criação de bibliotecas e salas de 
leitura. O mais urgente, é investir em material humano, com a formação 
de mediadores e bibliotecários capazes de semear o prazer da leitura por 
todo o país. Mediadores são os instrumentos mais eficientes para fazer 
da leitura uma prática social mais difundida e aproveitada. (LAJOLO, 
2005, p.32).  

 

 A autora, indo além das propostas centradas na sala de aula sugere 

preparação de pessoas competentes capazes de orientar a população em geral no 

quesito do gosto pela leitura. Para aprimorar ainda mais, enfatizamos a formação 
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continuada de professores mediante grupos de estudos de obras de literatura e da 

língua portuguesa. 

 

3 METODOLOGIA 

Neste capitulo é apresentada a metodologia de trabalho cientifico proposta 

para o desenvolvimento deste estudo. 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 O trabalho de caráter qualitativo está baseado em um processo de 

pesquisa bibliográfica que auxiliou na construção do projeto. Segundo Gil (1991, 

p.44), “a principal vantagem de uma pesquisa bibliográfica reside no fato de 

permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais 

ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”. Trata-se de um 

processo de pesquisa que se baseia em material de cunho bibliográfico que já foi 

publicado, construído com base em artigos, livros, artigos publicados e também 

em materiais encontrados na internet. Salienta-se que a busca dos materiais teve 

por critérios as palavras chave escolhidas para orientar a pesquisa. 

3.2SUJEITOS/OBJETO DA PESQUISA 

O objeto de estudo é o afunilamento e a especificação do tema da pesquisa, 

portanto, considerando que o tema é amplo, para especificar definiu-se buscar as 

tensões recorrentes na formação do leitor e as possibilidades de superação. 

Ressalta-seos benefícios e resultados com a produção da leiturização, através de 

autores que examinam o tema proposto. 

3.3 INSTRUMENTO E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS  
 
 Considerou-se como instrumento de coleta de dados, trinta livros de autores 

especializados tanto em leiturizaçao como alfabetização e quatro artigos com os 

títulos da obras,ano de publicação,metodologia das atividades em relação a 

leiturizaçao dos alunos dos Anos Iniciais do Ensino cujo o período de pesquisa se 

situou no ano de 2021-2022. 

 

3.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 
 
  Uma vez que a pesquisa teve como estudo bibliográfico qualitativo o 

objetivo foi analisar as bibliografias e artigos,assim sendo,  o procedimento para a 

pesquisa foi  destacar  trechos e ideias que indicaram os tipos de problemas com 

a leitura em seu processo e as ideias que orientam às soluções. 

 

3.5 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 
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Considerando a natureza da pesquisa de cunho bibliográfico e qualitativa, a 

presente pesquisa não foi submetida à avaliação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da UERGS (Universidade Estadual do Rio Grande do Sul). 

 

 4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Abaixo, resume-se os dados obtidos em resposta aos objetivos específicos 

definidos à pesquisa de acordo com os autores que descreveram as tenções 

envolvendo a leitura dos alunos dos Anos Iniciais como;Delia Lerner,Silvia Terzi 

Bueno,Jerony Garcia nos mostrasram em suas obras muitos aspectos que trazem 

essas tensões,por outro lado, os autores como Isabel Sole, Edileuza de Lima , 

Mariza Lajolo trazem em suas publicações como contribuir com o processo e a 

didática de leiturização. 

4.1 Relação entre as tenções e contribuições nas obras de autores referente a 

este trabalho.analisados e categorizados no quadro abaixo. 

Quadro 1 

COMPARAÇÃO ENTRE AS TENSÕES E AS CONTRIBUIÇÕES 

TENSÕES CONTRIBUIÇÕES  À 
LEITURIZAÇÃO NOS ANOS 

INICIAIS 

CONHECIMENTOS PRÉVIOS 

-Desconsiderar no letramento infantil a 
influência de sua cultura;  

-Escola focar no que falta na criança 
considerando a cultura escolar 

-Escola desconhecer características de 
letramento da comunidade. 

-Atribuição de sucesso a crianças com 
letramento prévio de acordo com 
expectativas da escola. 

COMPREENSÃO DA APRENDIZAGEM DA 
LEITURA E DA METODOLOGIA 

- Entender que aprender a ler acontece com 
os olhos: professor mostra as palavras 
escritas e faz as crianças repeti-las.  

-Exagero na preocupação com a mecânica 
da leitura, resultando no esquecimento da 
compreensão.  
- Escola desconsidera: percepção visual, 
auditiva, distinção visual, maturidade social 
e emocional, habilidade viso-motora; 
habilidades mentais como atenção e 
memória; a aquisição da linguagem e 

CONHECIMENTOS PRÉVIOS E 
CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DA 
LEITURA 

- Leitura significativa depende dos 
conhecimentos prévios, das 
relações que a criança faz; 

- Contexto de interpretação inclui a 
situação física e social do sujeito, o 
nível de atenção, o ponto de vista e 
restrições motivacionais, 
emocionais e cognitivas.  

APRENDIZAGEM E 
METODOLOGIA DA 
LEITURIZAÇÃO 

Construir significados desde o 
começo da alfabetização com 
oportunidades para gerar a 
curiosidade sobre o que um texto 
pode estar dizendo.  

-Identificar e dominar o processo 
cognitivo envolvido na leitura 

- Leitura e releitura de um texto em 
diferentes momentos e situações 
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vocabulário e experiências culturais. 
- Escola e prof. priorizam a avaliação e não 
o processo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSTRUÇÃO DA AUTONOMIA E 
PARTICIPAÇÃO DO ALUNO NO 
PROCESSO DE LEITURIZAÇÃO 
 
- É negado ao estudante a participação no 
processo da avaliação das leituras. 
 – Escola artificializa a leitura e se afasta da 
versão social da prática leitora, sem ser 
linear e acumulativa. 
-Imbecilização dos textos X textos 
incompreensíveis. 
-Truncamento da leitura: Leitura oral por 
partes;  
- Leitura silenciosa: leitura individual.  

gera novas interpretações e 
compreensões. 

- Frequência de leituras de 
diferentes gêneros textuais, 
favorecendo as antecipações por 
meio do reconhecimento das 
diferenças nos materiais variados. 

- Orientar como avançar nas 
leituras difíceis. 

-Propor com frequência as tarefas 
que constituem um bom leitor; 

CONSTRUÇÃO DA AUTONOMIA 
E PARTICIPAÇÃO DO ALUNO NO 
PROCESSO DE LEITURIZAÇÃO 

-Estudantes compreenderem que 
são co-autores ao interpretarem 
conforme seus conhecimentos 
prévios. 

-Situações didáticas de 
comunicação: leitura dramatizada 
p/ produzir um vídeo, etc. 

-Projetos institucionais X inovação 
na escola; 

-Projetos e sequência de atividades 
ou didáticas específicos para 
leitura; 

-Professor leitor na sala de aula: de 
leitor para leitor – 
compartilhamentos que 
reproduzem a forma social da 
leitura. 

- Uso da biblioteca com autonomia 
segundo interesses de cada um e 
critérios de seleção de obras; 

- Criação de contextos conforme a 
obra. 

 

 O quadro acima apresenta de forma resumida a comparação entre as 

tensões que prejudicam e desqualificam o processo de leiturização dos estudantes 

e as concepções, práticas e possibilidades para qualificar o processo de 

leiturização dos estudantes desde a fase da educação infantil. Compreende-se 

que concepções de alfabetização e de práticas de leitura ultrapassadas e que 

continuam sendo replicadas nas salas de aula, promovem a retenção, o fracasso 

escolar, o desinteresse por leitura, as frustrações e gradativo afastamento das 

crianças das bibliotecas e dos livros. Por outro lado, o domínio por parte dos 

professores do processo de alfabetização e de como a leitura se dá a partir do 
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funcionamento cognitivo, será transformado em adoção das melhores formas de 

encaminhar o processo diário de leituras na escola.  

4.2 Quadro 2 

Para a análise dos livros foi elaborada uma ficha avaliativa com as principais 

informações sobre as tenções e contribuições quanto a leitura dos alunos dos anos iniciais 

do ensino fundamental retiradas das obras.  

AUTOR Titulo da obra Editora 

ALLIENDE, 

Felipe e CONDEMARÍN, 

Mabel 

A Leitura: Teoria, Avaliação 

e Desenvolvimento 

Porto Alegre: Artmed, 

2005. 

AUSUBEL, D., Novak, J. 

e HANESIAN, H. (1980) 

Psicologia educacional.   

 
Reinhartand Winston. 
Rio de Janeiro: 
Interamericana,1978. 

BARBOSA, José 

Juvêncio 

Alfabetização e leitura. São Paulo: Cortez, 
1990. 

BETTELHEIM, Bruno, 

ZELAN, Karen. 

Psicanálise da 
Alfabetização -  um estudo 
psicanalítico do ato de ler 
e aprender 

Trad: José Luiz Caon. 
Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1984. 

DE GONÇALVES, G. O. Neurociências e os 
processos educativos: um 
saber necessário na 
formação de professores. 

n: Revista Unisinos. 
v.18, n.18, 2014. 

 

BEZERRA, Edileuza de 

Lima 

Contribuições das 
neurociências ao processo 
de alfabetização e 
letramento em uma prática 
do Projeto Alfabetizar com 
Sucesso 

Revista Brasileira de 

Estudos Pedagógicos, 

out, 2014. 

 

FERREIRO, Emilia; 

TEBEROSKY, Ana. 

Psicogênese da língua 

escrita 

Trad. Diana M. 
Lichtenstein, Liana Di 
Marco e Mário Corso. 
Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1985 

FOUCAMBERT, Jean O que a escola precisa 
saber e fazer para formar 
leitores 

Revista Nova Escola, 
abril 1993, p.46-51. 
(entrevista) 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia- 
saberes necessários à 
pratica educativa. 

São Paulo: Editora Paz 
e 
Terra, 1998.                   

https://www.amazon.com.br/Leitura-Teoria-Avalia%C3%A7%C3%A3o-Desenvolvimento/dp/8536303301/ref=sr_1_1?qid=1666005127&refinements=p_27%3AMabel+Condemarin&s=books&sr=1-1&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.6d798eae-cadf-45de-946a-f477d47705b9
https://www.amazon.com.br/Leitura-Teoria-Avalia%C3%A7%C3%A3o-Desenvolvimento/dp/8536303301/ref=sr_1_1?qid=1666005127&refinements=p_27%3AMabel+Condemarin&s=books&sr=1-1&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.6d798eae-cadf-45de-946a-f477d47705b9
https://www.scielo.br/j/rbeped/a/DWfJyH4ms7ymzJWWzcQkF8G/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rbeped/a/DWfJyH4ms7ymzJWWzcQkF8G/?lang=pt
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GARCIA, J.N Manual de dificuldades de 
aprendizagem, leitura, 
escrita e matemática. 

Ed 1° (livro eletrônico) 
Curitiba- Paraná: Ed. 
Intersaberes, 2016. 

GREGORONI Filho, Literatura Infantil Múltiplas 
Linguagens na formação de 
leitores 

São Paulo: Editora 

Melhoramentos, 2009. 

LAJOLO, Mariza. 

REYES, Yolanda 

A literatura no reino da 
linguagem.  Ler e brincar, 
tecer e cantar: Literatura, 
escrita e educação. 

São Paulo: Pulo do 
Gato, 2012. 

 

LAJOLO, M. et al. Leitura em crise na escola: 
as alternativas do 
professor. 

10ed. Porto Alegre: 
Mercado Aberto, 1991. 

 

LERNER, Delia. Ler e escrever na escola: o 
real, o possível e o 
necessário 

Trad. Ernani Rosa. 
Porto Alegre: Artmed, 
2002. 

MASAGÂO, Vera 
Ribeiro. 

Letramento no Brasil.  2ª. ed. Editora: Global, 
2004 

RUSSO, Maria de 

Fátima- 

Alfabetização um Processo 

em Construção 

6 ed. São Paulo: 
Saraiva 2012. 

SOLÉ, Isabel. Estrateja de leitura Trad.Claudia Schilling. 
6ed. Porto Alegre 
Ed.Artmed,1998. 

SILVA. Theodoro 

Ezequiel. 

O ato de ler: fundamentos 
psicológicos para uma 
nova Pedagogia da leitura 

São Paulo, Ed. 

CORTEZ, 2011. 

TERZI, Sylvia Bueno. A oralidade e a construção 
da leitura por crianças de 
meios iletrados. In: 
KLEIMAN, AngelaB.(org) Os 
significados do letramento. 

São Paulo: Mercado 
das letras, 1995.  

 

VIGOTSKI, L. S.  A Formação social da 

mente. 

São Paulo: ED. Martins 
Fontes,1991. 

ZILBERMAN, Regina Para Gostar de Ler, Revista Escola 
Publica. v.8, n.41, p.38-
39.out/nov 2014. 

 

A pesquisa sobre tensões na constituição de leitores proficientes desde a 

educação infantil favoreceu o contato com opiniões de diferentes autores que 

convergem para os mesmos propósitos: garantir o sucesso das crianças no 

processo de leiturizaçãodos alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Fundamentos esses que são os apontamentos dos autores sobre como reverter o 
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quadro de tensões. Avariedade de tensões apontada é indicativa do quanto a 

formação continuada de professores no tema da constituição de leitores potentes 

é fundamental.  

Ressalvar as aulas elenquemos alguns resultados e discussões que 

retratam a realidade do Ensino da leitura nas escolas e a prática do professor 

diante da leitura e a escrita. O trabalho acima citado foi pesquisado em autores 

conforme os objetivos do projeto, ou seja, ao analisarmos o estudo, constatamos 

que dos autores selecionados para a pesquisa, seis autores, destacam sanar os 

desafios da leitura;nove autores destacam a importância da leitura e escrita, suas 

dificuldades e outros sete salientam as contribuições na proficiência; cinco autores 

referem-se a estratégias de leitura utilizadas na aquisição para a leitura e escrita  

e as tenções que a escola e professores enfrentam. Observamos que há maneiras 

do corpo docente trabalhar mais com a leitura e a escrita em sala de aula, porém 

essa realidade ainda sofre com a precariedade de estudos entre os professores de 

cada escola. Torna-se insuficiente apenas um professor dedicar-se ao processo 

de leiturização dos seus alunos.  

O salto qualitativo será dado quando todo corpo docente de cada escola 

assumir em conjunto o processo de leiturização de todos os estudantes de forma 

profundamente esclarecido. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Retomando o objetivo geral de contribuir com o processo de leiturização 

dos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental e tendo definido os objetivos 

específicos a fim de alcançá-lo, 1. Situar o processo da leiturização no contexto do 

currículo; 2. Apresentar as tensões escolares desfavoráveis à proficiência na 

leitura dos alunos dos anos iniciais. 3. Elencar as práticas pedagógicas indicadas 

para transformar o ensino da leitura nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

conclui-se que o projeto foi realizado e os objetivos contemplados. Compreende-

se que o trabalho sistematiza pontos relevantes e que podem contribuir para que 

os professores o consultem e dele tirem proveito. 

A ênfase reafirmada por todos autores consultados, sobre o processo de 

leiturização junto aos estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental, reside 

na intencionalidade da escola e professores de constituir leitores capazes de 

interpretar, atribuir sentidos ao que que leem. A intencionalidade tornada concreta 

por meio de dinâmicas movidas pelo objetivo de criar o “clima leitor” institucional, 

interfere positivamente na organização escolar assim como na condução do 

processo em cada turma dos anos iniciais. 
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As tensões no processo da constituição do leitor iniciam desde a educação 

infantil quando pressupostos ultrapassados orientam a cultura da leitura e da 

escrita. De um lado há os que acreditam que deve haver a aceleração da 

alfabetização por meio da cadernização na educação infantil; por meio da 

aprendizagem do alfabeto, sílabas, introduzidos de forma técnica, com cópias do 

quadro, memorização, num momento em que as crianças poderiam estar 

exercitando o grafismo a fim de passar pela necessária evolução, num momento 

em que as crianças poderiam estar exercitando e testando suas hipóteses sobre a 

leitura e escrita.  

Por outro lado, há os que acreditam que ler para bebês, estimular o 

desenho, o contato com diferentes materiais de artes plásticas, que apresentar 

canções, travalínguas, rimas e aliterações, é muito cedo, porque as crianças não 

entenderão e por complemento, criam regras que engessam os pequenos corpos 

em desenvolvimento. Nesse caso, há o desconhecimento do potencial dos 

movimentos corporais relacionados com as habilidades e competências 

necessárias ao longo do processo de alfabetização; do potencial das atividades de 

reconhecimento da natureza, da apreciação de poesias agradáveis aos ouvidos. 

As limitações dos professores quanto ao domínio do funcionamento 

cognitivo envolvido nos atos de leitura e da alfabetização se encarregam de limitar 

e criar tensões nas ofertas de processo e atividades para as turmas. O 

desconhecimento da complexidade envolvida na constituição da criança leitora, 

afeta diretamente o tipo de aulas praticadas gerando uma contenção na 

aprendizagem. No ato da leitura significativa que levará à leiturização, estão 

envolvidas estratégias a serem ensinadas aos estudantes como formulação de 

hipóteses sobre o significado do texto; antecipação do sentido do texto à medida 

em que se progride na leitura; verificação das teses formuladas, questionando e 

reorientando a previsão feita; oferecer o vocabulário visual de base das palavras 

novas. Por fim, cabe ao professor oferecer novos textos com sentido empregando 

as palavras novas que estão se tornando familiares aos estudantes. Com isso, vai 

sendo firmada uma sequência de atividades com a qual os estudantes se 

familiarizam e um ritmo de leitura que origina a segurança para ler. 

A ausência de projetos em que a leitura se torne condição para descobrir 

uma informação; a ausência de dinâmicas institucionais que fortalecem as 

oportunidades ofertadas pelos professores em suas turmas, contribuem para a 

ausência do entusiasmo por livros, para descobrir o que eles nos contam e nos 

favorecem. 

Conclui-se que há muitas outras obras não consultadas que podem 

contribuir com a ativação do processo de leiturização e, por conseguinte, com a 

docência realmente engajada na diminuição dos índices de analfabetismo 
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brasileiro. De grande importância prosseguem autores como CelèstianFreinet que 

em 1920 criou seu sistema próprio de leiturizar; nessa direção vale reportar que a 

obra recente de Eglê Franchi sobre “Pedagogia do alfabetizar letrando – da 

oralidade à escrita”, também merece ser estudada. Encerramos apontando que o 

tema dessa pesquisa é instigante, necessário e diante de outras obras não 

consultadas, a pesquisa merece ganhar continuidade. 
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