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“Ler é entrar em outros mundos possíveis. É indagar a 

realidade para compreendê-la melhor. É se distanciar do texto 

e assumir uma postura crítica frente ao que se diz e ao que se 

quer dizer. É tirar carta de cidadania no mundo da cultura 

escrita [...]” 

(LERNER, 2002, p. 73). 



RESUMO 
 

Esta pesquisa trata do ensino da leitura realizada com uma turma do 1º. ano 
do Ensino Fundamental, de escola pública. Teve como objetivo analisar a prática 
pedagógica que foi desenvolvida com 30 estudantes buscando os elementos 
fundamentais para a formação de professores alfabetizadores. O referencial teórico 
está relacionado à concepção de linguagem, ao desenvolvimento e à aprendizagem, 
segundo Vygotsky (1991, 2000), Soares (2020), Ferreiro e Teberosky (1999). 
Considera que a aquisição da leitura perpassa pelo processo de alfabetização e de 
letramento, sendo que nele deve ocorrer a aprendizagem do sistema alfabético-
ortográfico e o letramento, como uso social da leitura e da escrita nas práticas 
sociais, conforme aponta Soares (2017, 2020). Para que estes processos sejam 
planejados de modo que as atividades favoreçam a apropriação das habilidades 
essenciais a ambos os processos, os docentes podem utilizar métodos de ensino ou 
práticas pedagógicas, conforme apontadas por Bacila (2013), Chartier (2012), 
Colello (2011), Ferreiro e Teberosky (1999), Ferreiro (2011), Micotti (2019), Morais 
(2012), Mortatti (2000, 2012) e Soares (2007, 2017, 2020) visando atingir os 
objetivos propostos para esse ciclo da alfabetização. Uma das habilidades 
fundamentais para a aquisição da leitura é o desenvolvimento da consciência 
fonológica, processo que se refere à capacidade de refletir e manipular as unidades 
da língua falada, como destacam Barrera e Maluf (2003), Barrera e Santos (2019), 
Correa (2001), Gombert (2003), Guimarães (2005), Lyra e Eisemberg (2019), Morais 
(1996, 2019), Morais, Leite e Kolinsky (2013), e Spinillo (2013). Foram utilizados 
como principal referencial teórico os pressupostos da aprendizagem da leitura na 
abordagem Construtivista de Ferreiro (1995, 2011, 2015), Ferreiro e Teberosky 
(1999), Morais (2010, 2012) e Soares (2020), além das contribuições da 
compreensão leitora na fase inicial da escolarização de Barrera e Santos (2018), 
Correa e Mousinho (2013), Ferreiro (2015), Gomes e Boruchovitch (2013), Morais, 
Leite e Kolinsky (2013), Roazzi, Salles e Justi (2013), Salles e Parente (2004). Foi 
empregada uma pesquisa qualitativa, segundo alguns autores (ALVES, 1991; 
ANDRÉ, 2012; LÜDKE; ANDRÉ, 2014), estruturada como um estudo de caso, 
organizado em três etapas: fase exploratória; coleta de dados; e análise sistemática 
dos dados. Foram empregados como instrumentos de coleta: observação, 
entrevista, análise documental e aplicação de três testes de leitura com base no 
Projeto Político Pedagógico (CURITIBA, 2017); Currículo do Ensino Fundamental 
(CURITIBA, 2020); Planos de Aula (2019). Realizou-se a análise de conteúdo 
conforme Bardin (1977), buscando transformar os dados em informações relevantes 
para compreender as práticas. Os resultados mostraram que a prática docente 
estava pautada em uma concepção de ensino tradicional com atividades 
desenvolvidas baseadas na memorização das letras do alfabeto empregando 
palavras descontextualizadas. Constatou-se a importância de um planejamento 
voltado para a aquisição da linguagem escrita baseado na sistematização do 
princípio alfabético bem estruturado, com ensino explícito das habilidades 
fonológicas, realizadas considerando os níveis de construção da língua escrita pelas 
crianças e empregando atividades como: reflexão sobre a escrita a partir de textos 
significativos, e em leituras compartilhadas entre professora e crianças, empregando 
textos reais que circulam no meio social, como da literatura, poesia e cantigas. Além 
disso, as práticas de letramento foram desenvolvidas como pretextos para o treino 
da língua escrita, com isso, deixou-se de trabalhar as habilidades essenciais para a 



formação do leitor, bem como com o uso do texto em práticas sociais, para que os 
estudantes aprendessem a função de cada um deles. Apesar da docente adotar 
práticas pedagógicas que se distanciavam do previsto nos documentos oficiais que 
norteiam o trabalho pedagógico do alfabetizador, ainda assim, 16 estudantes 
terminaram o ano lendo frases e textos; 09 estudantes lendo palavras; e 04 
estudantes apenas nomeando letras.  
 

Palavras-chave: Leitura. Alfabetização. Práticas pedagógicas. 
 



ABSTRACT 
 

This research deals with the teaching of reading carried out with a 1st. Year 
of Elementary School, public school. It aimed to analyze the pedagogical practice 
that was developed with 30 students seeking the fundamental elements for the 
formation of literacy teachers. The theoretical framework is related to the conception 
of language, development and learning according to Vygotsky (1991, 2000); Soares 
(2020); Ferreiro and Teberosky (1999). It considers that the acquisition of reading 
permeates the literacy and literacy process, in which learning of the alphabetic-
orthographic system and literacy must occur, as a social use of reading and writing in 
social practices, as pointed out by Soares (2017, 2020). In order for these processes 
to be planned so that the activities favor the appropriation of essential skills for both 
processes, teachers can use teaching methods or pedagogical practices, as pointed 
out by Bacila (2013), Chartier (2012), Colello (2011), Ferreiro and Teberosky (1999), 
Ferreiro (2011), Micotti (2019), Morais (2012), Mortatti (2000, 2012) and Soares 
(2007, 2017, 2020) aiming to achieve the goals proposed for this literacy cycle. One 
of the fundamental skills for reading acquisition is the development of phonological 
awareness, a process that refers to the ability to reflect and manipulate the units of 
the spoken language, as highlighted by Barrera and Maluf (2003), Barrera and 
Santos (2019), Correa (2001), Gombert (2003), Guimarães (2005), Lyra and 
Eisemberg (2019), Morais (1996, 2019) Morais, Leite and Kolinsky (2013), and 
Spinillo ( 2013). The main theoretical framework used was the assumptions of 
learning to read in the Constructivist approach of Ferreiro (1995, 2011, 2015), 
Ferreiro and Teberosky (1999), Morais (2010, 2012) and Soares (2020), in addition 
to the contributions of reading comprehension in the early stage of schooling by 
Barrera and Santos (2018), Correa and Mousinho (2013), Ferreiro (2015), Gomes 
and Boruchovitch (2013), Morais, Leite and Kolinsky (2013), Roazzi, Salles e Justi 
(2013), Salles and Parente (2004). Qualitative research was used, according to 
(ALVES, 1991; ANDRÉ, 2012; LÜDKE; ANDRÉ, 2014), structured as a case study, 
organized in three stages: exploratory phase; data collection and systematic data 
analysis. The collection instruments used were: observation, interview, document 
analysis and application of three reading tests based on PPP (2017), Curriculum 
(2020) and Lesson Plans (2019). Content analysis was performed according to 
(BARDIN, 1977), seeking to transform the data into relevant information to 
understand the practices. The results showed that the teaching practice was based 
on a traditional teaching concept with activities based on the memorization of the 
letters of the alphabet using decontextualized words. It was verified the importance of 
planning aimed at the acquisition of written language based on the systematization of 
the well-structured alphabetic principle, with explicit teaching of phonological skills, 
carried out considering the levels of written language construction by children and 
employing activities such as: reflection on written from significant texts, and in 
readings shared between the teacher and children, using real texts that circulate in 
the social environment, such as literature, poetry and songs. In addition, literacy 
practices were developed as pretexts for the training of written language, with this, 
the essential skills for reader training were not worked, as well as the use of text in 
social practices so that students could learn the function of each of them. Although 
the teacher adopts pedagogical practices that deviate from what is foreseen in the 
official documents that guide the pedagogical work of the literacy teacher, still, 16 



students finished the year reading sentences and texts; 09 students reading words 
and 04 students just naming letters. 

 

Keywords: Reading. Literacy. Pedagogical practices. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Durante o meu percurso profissional, nas turmas de alfabetização, a leitura 

sempre foi um assunto de muita discussão no ambiente escolar e nas demais 

esferas governamentais, pois a escola prioriza o ensino da língua escrita e a 

formação do leitor é trabalhada de forma isolada e descontextualizada. Essa 

diferença entre os dois eixos de ensino é observada nas avaliações de larga escala, 

aplicadas em nível municipal e federal, que mostram um deficit na aprendizagem 

dos estudantes no que tange às habilidades de leitura. 

No decorrer desses anos, fui me apropriando e buscando embasamentos 

teóricos para compreender o que estava acontecendo no processo de 

ensino/aprendizagem que dificultava o avanço da leitura no ambiente escolar.  

Ao ingressar como professora na Rede Municipal de Curitiba, em 2006, 

iniciei atuando nas turmas do ciclo I (1º, 2º e 3º anos), dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, e esse ambiente me proporcionou diversos questionamentos 

envolvendo a aprendizagem da leitura, pois muitos estudantes encerravam o ciclo I 

com defasagem na aquisição da leitura, na compreensão e na interpretação textual. 

Em 2007, desenvolvi a minha primeira pesquisa sobre a leitura, no Curso de 

Especialização no Ensino de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira na 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Este estudo foi realizado no ambiente 

escolar em que eu trabalhava. Eu tinha recém entrado na Prefeitura Municipal de 

Curitiba e atuava como professora corregente do ciclo II, mais especificamente na 

turma da 4ª série. Durante os horários destinados para o apoio nas turmas 

atendidas, observei a necessidade de propor atividades de leitura em que os 

discentes tiveram que identificar os elementos explícitos no texto e construir sentidos 

a partir do seu conhecimento de mundo e de leitor. Esta pesquisa pautou-se em 

analisar o nível dos estudantes em relação ao seu envolvimento com o texto durante 

a leitura, e observou-se nos resultados que os alunos apresentaram dificuldades em 

identificar elementos explícitos e em estabelecerem relações com outros textos. 

Em 2013, participei como orientadora do programa Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC)1, no município de Araucária. Este Programa 

 
1 Programa ofertado, a partir de 2013, para apoiar os professores que atuam no ciclo de alfabetização 

a planejarem as aulas e a usarem os materiais e as referências curriculares e pedagógicas 
ofertadas pelo Ministério da Educação. 
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teve como objetivo possibilitar a capacitação dos docentes que atuavam no ciclo de 

alfabetização, e a formação ocorreu em nível nacional e teve parceria com algumas 

universidades federais, redes estaduais e municipais de ensino.  

Na formação continuada ofertada pelo Ministério da Educação (MEC), eu 

acompanhei e orientei as professoras alfabetizadoras das turmas de 2º ano do 

ensino fundamental, realizando estudos sobre a teoria e a prática. Durante os 

encontros, constatei que a maior dificuldade das docentes estava em planejar 

atividades voltadas para a prática de leitura. Sendo assim, criou-se um ambiente 

permeado de reflexões e discussões que envolviam o processo de 

ensino/aprendizagem no ciclo de alfabetização e as práticas de leitura no ambiente 

escolar. 

Durante o curso de Pós-Graduação, a nível de Mestrado, em 2013, 

desenvolvi uma pesquisa-ação envolvendo as práticas de leitura de histórias em 

quadrinhos em uma turma de 3° ano do ensino fundamental. Nas atividades 

aplicadas, realizei uma sequência didática envolvendo as habilidades de 

compreensão leitora citadas por Solé (1998). Eu constatei que os estudantes, 

quando são colocados em situações de uso da linguagem, percebem a sua 

importância na comunicação social.  

Em 2017, eu ingressei no Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal do Paraná, em nível de doutorado, na linha de Processos 

Psicológicos em Contextos Educacionais, e busquei compreender como as práticas 

pedagógicas da leitura veem sendo planejadas para as turmas de 1º ano do ensino 

fundamental, para decidir estudar in loco como uma docente viabiliza a aquisição da 

língua escrita, de modo que o estudante se aproprie do sistema de escrita alfabético 

no ambiente escolar. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

A leitura – por ser uma atividade cognitiva complexa – envolve um caráter 

social, interativo e funcional. Desse modo, a apropriação do sistema de escrita 

alfabético é o elemento primordial para que a criança compreenda o significado do 

texto lido, porém, ele não é único, pois o leitor é um sujeito social que traz consigo o 

conhecimento de mundo permeado pelas suas experiências individuais. As crianças 
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desde muito cedo participam de situações de interação social, desse modo, elas têm 

contato com a leitura e escrita antes mesmo de entrar na escola.  

Pinheiro e Guimarães (2013) destacam que o ato de ler pode ser entendido 

como um processo de (re) construção de significados de um texto a partir de ações 

interativas, conscientes e/ou inconscientes, exigindo o uso de diferentes estratégias 

e recursos cognitivos. Desse modo, a leitura exige uma compreensão lógica e 

coerente das informações textuais que interagem dinamicamente com os 

conhecimentos do leitor.  

Assim, é necessário compreender o papel da linguagem nos diferentes 

contextos sociais, analisando a relação entre a aprendizagem e o ensino. Aprender 

e refletir sobre a língua significa perceber os diferentes significados culturais e 

sociais que ela possui, ou seja, é preciso entender a linguagem como um elemento 

histórico, social e inerente ao ser humano. Com isso, na escola, os estudantes 

ampliam a compreensão sobre os textos e o conhecimento é sistematizado, para 

que o estudante possa se apropriar de cada gênero textual e usá-lo conforme a 

situação de interação social. 

Neste sentido, Soares (2020) destaca que a aprendizagem da língua escrita 

perpassa por três camadas, ou seja, o sujeito aprende desde pequeno que a escrita 

é um meio de se expressar socialmente, pois ele está imerso em uma sociedade 

letrada que faz uso da leitura e da escrita em diferentes contextos. Porém, o sujeito, 

ao entrar na escola, precisa aprender de forma sistemática a escrita alfabética. 

Desse modo, a aprendizagem ocorre de maneira explícita e progressiva para que a 

criança compreenda a escrita como um sistema de representação de sons da língua 

(os fonemas) em sinais gráficos (as letras), de modo que se aproprie do princípio 

alfabético.  

Dessa forma, a escola desempenha um papel fundamental na aprendizagem 

e na formação integral do indivíduo, de modo que ele possa agir e participar 

ativamente das diversas esferas da sociedade. Em consonância com a importância 

dessa aprendizagem, a Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(BRASIL, 1996) destaca, em seu art. 22, que a educação “tem por finalidades 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores” (BRASIL, 1996, não paginado).  



 
20 

 

Assim, o Art. 32 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) define que 

o ensino fundamental obrigatório, com duração de nove anos, gratuito na escola 

pública, iniciando-se aos seis anos de idade, tem por objetivo a formação básica do 

cidadão mediante “o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como 

meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo” (BRASIL, 1996, 

não paginado). 

Neste sentido, 17 anos depois, o MEC promulgou as Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica (DCNs) reconhecendo que a maioria da população 

brasileira tem na escola pública seu único acesso ao conhecimento sistematizado 

(BRASIL, 2013). Dessa forma, responsabiliza os municípios, estados e o Distrito 

Federal por garantirem que suas redes de ensino proporcionem a aprendizagem dos 

diferentes conteúdos básicos para que os indivíduos possam se inserir na vida 

social, econômica e cultural em seu meio social. 

Em complementação, o Plano Nacional de Educação (PNE), Lei 

n°13.005/2014 (BRASIL, 2014), prevê a alfabetização de todas as crianças, no 

máximo, até o final do 3º ano do ensino fundamental; fomentar a qualidade da 

educação básica em todas as etapas e modalidades de ensino, com melhoria do 

fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir a média nacional de 6,0, nos 

anos iniciais do ensino fundamental, prevista para o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB) de 2021. Com isso, destaca a necessidade de que, 

contando com o apoio do governo federal, os demais entes federativos:  

 
[...] estados e municípios estabeleçam e implantem as diretrizes 
pedagógicas para a educação básica, garantindo uma base nacional 
comum curricular estipulando direitos e objetivos de aprendizagem para 
cada ano do Ensino Fundamental e Médio, respeitando as diversidades 
regional, estadual e local (BRASIL, 2014, não paginado). 

 

Na legislação atual, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) traz os 

direitos de aprendizagem das crianças brasileiras, tendo como foco principal a 

igualdade e a unidade nacional (BRASIL, 2017). Ela destaca a necessidade de uma 

pactuação interfederativa para definir direitos e objetivos de aprendizagens 

essenciais a serem alcançados por todos os alunos da educação básica, garantindo, 

assim, a igualdade de oportunidade para os alunos ingressarem, permanecerem e 

aprenderem na escola, dentro de um patamar de aprendizagem e desenvolvimento 

a que todos têm direito. 
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Neste sentido, está previsto para os anos iniciais do ensino fundamental o 

trabalho com situações lúdicas de aprendizagem, de modo que haja uma articulação 

entre as experiências vividas na Educação infantil com a sistematização progressiva 

desses conhecimentos adquiridos. Visto que a criança está em desenvolvimento é 

necessário que ela experimente novas situações de leitura, elaborações de 

hipóteses, argumentações e conclusões, de forma ativa na construção do 

conhecimento.   

Com isso, a inclusão da Educação Infantil na BNCC, mais especificamente 

às crianças que estão na faixa etária de 4 anos a 5 anos e 11 meses, apresenta, 

entre os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, as vivências de 

 
[...] exploração da linguagem oral e da escrita espontânea; inventar 
brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e 
ritmos; escolher e folhear livros, tentando identificar palavras conhecidas; 
recontar histórias ouvidas e planejar para produção de reconto escrito, 
tendo o professor como escriba (BRASIL, 2017, p. 50). 

 

Esta fase da vida da criança corresponde a um período de intensa mudança 

no seu desenvolvimento que reflete em suas relações internas, entre os pares e com 

o mundo que a cerca. As DCNs (BRASIL, 2013) destacam uma maior autonomia e 

uma ampliação das interações com o meio social. A relação com as diferentes 

linguagens, em seu efetivo uso, faz com que a criança participe ativamente do 

mundo letrado e, assim, amplie as suas aprendizagens, na escola e para além dela.  

É neste período que as experiências com a oralidade se tornam 

fundamentais, pois, a partir dela, a criança desenvolve a percepção, a compreensão 

e a representação. Mesmo que seja de maneira lúdica, os estudantes desenvolvem 

ao longo do tempo os elementos essenciais para a apropriação do sistema de 

escrita alfabética.  

Observa-se que a BNCC no tocante ao 

 
[...] ciclo de alfabetização, estabelece que ele passe a ser de dois anos, 
devendo ocorrer no 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, com a 
preocupação de contemplar as capacidades linguísticas de ouvir, falar, ler e 
escrever, com compreensão, e que esses elementos primordiais devem ser 
ensinados sistematicamente (BRASIL, 2017, p. 89). 

 

Nesse contexto, a leitura é um componente básico do processo de 

escolarização, representando um papel importante na interpretação que o aluno 
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realiza da cultura, gerando múltiplas formas de reconhecimento e intervenção sobre 

o meio.  

Por este motivo, é possível perceber várias mudanças ocorrendo no ciclo de 

alfabetização nos últimos anos, ou seja, a elaboração de planos e metas de ensino e 

alterações nesses currículos, em nível nacional, para melhorar e garantir as 

condições mínimas para o ensino-aprendizagem da educação escolar. 

Tendo em vista as adversidades que envolvem o processo de alfabetização, 

no período de 2013 a 2015, o MEC ofertou o PNAIC e, após esse período de 

formação continuada, elaborou e aplicou, em 2016, uma Avaliação Nacional da 

Alfabetização (ANA), nas turmas de 3º ano do ensino fundamental, com o objetivo 

de avaliar os resultados obtidos da capacitação que os professores receberam em 

nível nacional.  

Os resultados dessa avaliação mostraram que 54,7% das crianças 

matriculadas no 3º ano do ensino fundamental, em nível nacional, se encontraram 

em nível insuficiente de leitura, ou seja, elas não foram capazes de ler e interpretar 

pequenos textos. Em relação aos resultados da ANA no município de Curitiba, 

observou-se que apenas 14,25% dos estudantes, aproximadamente 2.337 alunos, 

da rede municipal chegaram ao final do ciclo I, sendo capazes de ler palavras 

contendo estruturas silábicas canônicas, ou seja, aquelas que são escritas usando o 

padrão consoante vogal (CV), como, por exemplo: BOTA; estruturas não canônicas, 

quando as palavras são formadas por sílabas que apresentam as seguintes formas: 

consoante/vogal/consoante (CVC), por exemplo: POSTE; 

consoante/consoante/vogal (CCV), por exemplo: PEDRA; e vogal (V), por exemplo: 

APITO; vogal/consoante (VC), por exemplo: ESCOLA; consoante/vogal/vogal (CVV), 

por exemplo: BEIJO e ainda estruturas que alternam sílabas canônicas e não 

canônicas. Dessa forma, percebe-se que, apesar dos estudantes terem acesso aos 

diferentes recursos e práticas pedagógicas de leitura e escrita, eles não se 

apropriam das habilidades previstas para os dois primeiros anos do ciclo de 

alfabetização, ou seja, 1º e 2º anos. 

Em 2018, a Prefeitura Municipal de Curitiba elaborou a Prova Curitiba, 

baseada no plano curricular da Rede Municipal de Ensino (RME), com o intuito de 

verificar a aprendizagem dos estudantes do município. Este instrumento diagnóstico 

foi aplicado nas turmas de 2º ano do ciclo de alfabetização com o objetivo de 

verificar os diferentes níveis de aprendizagem dos estudantes e de possibilitar uma 
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reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem nas instituições escolares. De 

acordo com os resultados da Prova Curitiba, 1/3 dos estudantes que chegaram ao 

final do ciclo de alfabetização apresentaram dificuldades na leitura de palavras, 

frases e textos. Esses resultados despertaram-me a curiosidade e a vontade de 

aprofundar os conhecimentos sobre a leitura.  

 

1.2 A PROBLEMÁTICA DO ENSINO DA LEITURA 

 

Nos últimos anos, as pesquisas têm nos revelado que a aprendizagem da 

língua escrita não tem se efetivado ao longo da escolarização dos estudantes. Os 

resultados desses estudos mostram o fracasso e o insucesso escolar durante a vida 

das crianças. As instituições de ensino não possibilitam a apropriação de habilidades 

de leitura e escrita, dessa forma, uma grande parcela desses estudantes avança 

sem as habilidades básicas de leitura e escrita.  

Em 2018, a pesquisa do Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf)2 apontou 

que 70% das pessoas que estudaram somente até os anos iniciais do ensino 

fundamental são consideradas Analfabetas Funcionais, pois apresentam dificuldade 

em usar a leitura e a escrita dentro do contexto social, ou seja, elas não 

compreendem e não identificam a função social dos gêneros textuais 

(INDICADOR..., 2018).  

Diante dos resultados dessas avaliações de larga escala em relação à 

leitura, verificou-se o baixo índice de proficiência leitora dos estudantes. A partir 

dessa aprendizagem insuficiente surgiu a seguinte indagação para a pesquisa:  

As práticas pedagógicas da alfabetizadora interferem na aquisição da leitura 

ao final do 1º ano do ciclo I?  

Nesta pesquisa, o objetivo geral é analisar o impacto das práticas 

pedagógicas da leitura em uma turma de um Núcleo Regional de Curitiba, tendo em 

vista os pressupostos teóricos que subsidiam o trabalho docente.  

Os objetivos específicos são os seguintes:  

a) verificar como a concepção de ensino e de leitura interfere nas práticas 

pedagógicas desenvolvidas pela professora em sala de aula; 

 
2 Inaf – pesquisa quantitativa realizada com a aplicação de uma entrevista, em pessoas da faixa 

etária de 15 a 64 anos. O material possui um teste cognitivo e um questionário contextual, neles 
encontram-se questões de leitura, escrita e cálculo.  
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b) observar como a alfabetizadora organiza o seu planejamento de modo 

que os estudantes se apropriem do sistema de escrita alfabética; 

c) avaliar a proficiência de leitura dos alunos, a partir da aplicação de três 

testes durante o período de observação. 

 

1.3 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

A partir da BNCC (BRASIL, 2017), os dois primeiros anos do Ensino 

Fundamental correspondem ao período destinado a práticas pedagógicas voltadas 

para a alfabetização, com isso, a ação docente deve possibilitar a apropriação do 

sistema de escrita alfabética de modo planejado com o desenvolvimento das 

habilidades de leitura e escrita em práticas de letramentos.  

Para conhecer o que as pesquisas recentes apontam sobre o ensino da 

leitura, realizou-se uma busca por artigos, dissertações e teses, nacionais e 

internacionais, nos bancos de dados do Institute of Education Sciences (ERIC), 

Scientific Electronic Library Online (SciELO), Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Sistema de Bibliotecas da Universidade 

Federal do Paraná (SiBi/UFPR), que evidenciassem como o ensino da leitura vem 

sendo investigado.  

No primeiro momento da busca utilizaram-se as palavras-chave “ensino da 

leitura” or “reading teaching”, com o objetivo de encontrar o maior número de 

pesquisas publicadas, e foram encontrados 362 trabalhos, e, desses, somente 7 

foram separados para a análise. Durante a leitura desse material, observou-se que 

eles tratavam da compreensão leitora e não contribuíam diretamente com o nosso 

objeto de estudo. Dessa forma, fez-se necessário realizar uma nova pesquisa 

usando as palavras-chave “ensino de leitura e consciência fonológica” or “teaching 

reading and phonological awareness”. Realizou-se um recorte do período entre 2012 

a 2020 e foram encontrados 90 trabalhos, nas seguintes plataformas de pesquisa: 

ERIC; SciELO; CAPES; e SiBi/UFPR. Desse total, selecionou-se para leitura 19 

publicações que podiam contribuir com o nosso estudo. Durante a leitura das 

pesquisas tivemos dificuldades em encontrar estudos voltados para o ensino da 

leitura de estudantes do 1º ano do ensino fundamental, ou seja, de estudantes com 

idades entre 5 e 6 anos, a maioria das investigações se referem a alunos de 3º, 4º e 

5º anos. Sendo assim, os materiais selecionados para a nossa pesquisa foram os de 
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consciência fonológica, de aquisição do princípio alfabético e do reconhecimento de 

palavras.  

A imagem a seguir mostra os descritores utilizados na busca das pesquisas 

já desenvolvidas envolvendo a leitura, conforme a FIGURA 1.  

 
FIGURA 1 – DESCRITORES DE BUSCA 

 
FONTE: A autora (2020). 

 

Com base na figura acima, partimos do conceito mais amplo do ensino de 

leitura para o mais específico que atendesse aos objetivos da nossa pesquisa. 

O QUADRO 1 apresenta uma breve síntese dos estudos localizados. 

 
QUADRO 1 – ESTUDOS ENCONTRADOS 

(continua) 
FORMA AUTOR TÍTULO INSTITUIÇÃO/LOCAL 
Artigo Tenório e Ávila 

(2012) 
Processamento fonológico e desempenho 

escolar nas séries iniciais do ensino 
fundamental 

Revista CEFAC/São 
Paulo 

Dissertação Lucas 
(2013) 

Leitura e Escrita: a influência da 
Nomeação Rápida e da Consciência 

fonológica 

Universidade de 
Coimbra/Faculdade de 

Psicologia e de Ciências 
da Educação 

Artigo Mascarello e 
Pereira (2013) 

Aspectos cognitivos na aprendizagem da 
Leitura 

Revista Memento 
(Revista do Mestrado em 

Letras, Linguagem, 
Discurso e 

Cultura/UNINCOR)/Minas 
Gerais 

Artigo Monteiro e 
Soares (2014) 

Processos cognitivos na leitura inicial: 
relação entre estratégias de 

reconhecimento de palavras e 
alfabetização 

Educação e 
Pesquisa/Revista da 

Faculdade de Educação 
da USP 



 
26 

 

QUADRO 1 – ESTUDOS ENCONTRADOS 
(conclusão) 

FORMA AUTOR TÍTULO INSTITUIÇÃO/LOCAL 
Dissertação Correa 

(2016) 
Impacto de um programa de ensino para 

o desenvolvimento de habilidades 
metafonológicas e metamorfológicas na 

aprendizagem inicial da leitura e da 
escrita 

Universidade Federal do 
Paraná/Pós-graduação 

em Educação 

Artigo Barrera e 
Mendes 
(2017) 

Processamento fonológico e habilidades 
de leitura e de escrita na alfabetização 

Paidéia/Ribeirão Preto 

Artigo Basso (2017) As características das práticas de ensino 
da leitura-escrita em duas escolas do 

ensino público francês 

Université de 
Grenoble/França 

Artigo Gaiolas e 
Martins (2017) 

Conhecimento metalinguístico e a 
aprendizagem da leitura e da escrita 

Centro de Investigação 
em Educação, 

ISP/Lisboa 
FONTE: A autora (2018). 

 

O QUADRO 2 apresenta uma breve descrição das pesquisas relacionadas à 

aprendizagem da leitura.  

 
QUADRO 2 – DESCRIÇÃO DAS PESQUISAS 

(continua) 
AUTORES DESCRIÇÃO DAS PESQUISAS 

Tenório e 
Ávila (2012) 

A pesquisa “Processamento fonológico e desempenho escolar nas séries iniciais do 
ensino fundamental” teve como objetivo caracterizar o desempenho escolar e o 
processamento fonológico de escolares da 1ª e 2ª séries, segundo o sexo e grau de 
escolaridade, e investigar a existência de correlações entre essas variáveis. 
Participaram da pesquisa 88 estudantes (48 meninos e 20 meninas) entre cinco e 
oito anos de idade, sem queixas relacionadas à fala ou à aprendizagem. Foram 
avaliados por meio do Teste de Desempenho Escolar (Stein, 1994) e pelas provas de 
nomeação rápida, repetição de pseudopalavras e consciência fonológica, habilidades 
relacionadas ao processamento fonológico. Os resultados obtidos na pesquisa 
indicaram que a maioria dos estudantes apresentaram um desempenho inferior nos 
subtestes do Teste de desempenho Escolar, com maior média de acertos para 
leitura. Na 1ª série, encontraram-se correlações positivas entre o acesso ao léxico 
mental e a consciência fonológica, entre leitura e escrita e consciência fonológica, e 
entre aritmética e consciência fonológica. Na 2ª série, identificaram-se correlações 
positivas entre escrita, leitura e aritmética e com a consciência fonológica, acesso ao 
léxico com memória fonológica e consciência fonológica. Conclui-se que os 
estudantes da 2ª série apresentaram melhores escores de desempenho escolar e de 
consciência fonológica quando comparados aos alunos da 1ª série, apesar da 
maioria ter alcançado classificação inferior à esperada para a série, além disso, 
diferentes variáveis do processamento fonológico correlacionam-se positivamente 
com o desempenho escolar.  
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QUADRO 2 – DESCRIÇÃO DAS PESQUISAS 
(continuação) 

AUTORES DESCRIÇÃO DAS PESQUISAS 

Lucas 
(2013) 

A pesquisa “Leitura e Escrita: a influência da nomeação rápida e da consciência 
fonológica” teve como objetivo analisar a influência que a consciência fonológica e a 
nomeação rápida exercem na aprendizagem da leitura e da escrita em estudantes do 
3º e 4º ano do 1º ciclo do ensino básico. A amostra foi composta por 57 estudantes, 
sendo 29 alunos do 3º ano e 28 alunos do 4º ano, e os participantes realizaram 
testes de leitura, escrita, de consciência fonológica e nomeação rápida. Para a 
realização da pesquisa foram utilizados como instrumentos de avaliação oral, que 
fazem parte da Bateria de Avaliação de Neuropsicológica de Coimbra – BANC, 
testes de Consciência Fonológica e de Nomeação Rápida. Usou-se também as 
provas de leitura e de escrita de palavras e pseudopalavras, o teste de leitura “O 
Rei”, e a elaboração de uma composição. Os resultados obtidos revelaram a 
existência de uma relação entre a Consciência Fonológica e a precisão na leitura e 
na escrita, sendo que a Nomeação Rápida apresenta uma relação mais próxima com 
a fluência na leitura e na escrita. Conclui-se que para que haja uma boa precisão e 
fluência na leitura e na escrita são necessários os contributos da Consciência 
Fonológica e da Nomeação Rápida.  
 

Mascarello e 
Pereira 
(2013) 

O estudo “Aspectos cognitivos na aprendizagem” teve como objetivo apresentar os 
resultados da aplicação da Proposta Scliar de Alfabetização, por um grupo de 
professores que passaram pela capacitação do Método de alfabetização de Scliar, e 
os docentes fizeram a formação para que compreendessem o uso do material. Os 
participantes da pesquisa foram os professores e os estudantes de uma escola 
particular de Florianópolis. Os instrumentos utilizados foram o Guia para o Professor 
elaborado por Scliar-Cabral, que apresenta a fundamentação da proposta; a cartilha 
intitulada Aventuras de Vivi; o material de orientação Ação; os jogos, elaborados 
pelas professoras Otília Lizete de Oliveira Martins Heining e Jociane Stolf que 
contribuíram com a pesquisa, e alguns testes elaborados por Scliar Cabral (2003). 
Os resultados apresentados mostraram que o grupo de alunos que tiveram contato 
com a professora que compreendeu a sua metodologia, fez uso de material 
adequado e que possuía mais segurança em sua prática, apresentaram melhores 
resultados. Destacou-se a importância de o professor alfabetizador ter uma formação 
específica, para conhecer e aprender a usar o material proposto. Com isso, conclui-
se que o professor precisa ter um método para direcionar seu trabalho, uma 
formação adequada e específica para a atuação como alfabetizador, pois assim terá 
conhecimento do que está realizando em sala. Outra questão observada diz respeito 
à eficácia do Sistema Scliar de alfabetização, mostrando, assim, a sua eficiência e 
viabilidade no aprendizado da leitura e da escrita no início do processo educativo.  
 

Monteiro e 
Soares 
(2014) 

O trabalho “Processos cognitivos na leitura inicial: relação entre estratégias de 
reconhecimento de palavras e alfabetização” teve como objetivo investigar as 
estratégias de reconhecimento de palavras escritas manifestadas por crianças em 
um teste de leitura. Participaram da pesquisa 15 alunos, com idades entre 7 a 11 
anos, dos ciclos 1º e 2º ciclos do Ensino Fundamental, de uma escola em Belo 
Horizonte, que faziam parte de um projeto de acompanhamento escolar da 
Secretaria Municipal de Educação – o Projeto de Intervenção Pedagógica em Língua 
Portuguesa (PIP). Para a investigação das estratégias de leitura de palavras pelos 
estudantes, utilizou-se um teste oral de palavras isoladas, escolhidas pelo critério do 
efeito de regularidade das correspondências grafema-fonema. O instrumento 
construído considerou esse critério e acrescentou o da estrutura silábica das 
palavras, eles foram aplicados individualmente, em uma única sessão de 
aproximadamente 15 a 20 minutos. Com os resultados obtidos, criou-se três grupos 
a partir do domínio e das estratégias de decodificação do sistema de escrita. Sendo 
que, no grupo 1, os estudantes se apoiaram na identificação de letras para ler as 
palavras. No grupo 2, eles usaram as estratégias de decodificação para ler as 
palavras do teste. E, no grupo 3, os alunos leram palavras com um bom domínio das 
correspondências letra-som [continua] 
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QUADRO 2 – DESCRIÇÃO DAS PESQUISAS 
(continuação) 

AUTORES DESCRIÇÃO DAS PESQUISAS 

Monteiro e 
Soares 
(2014)  

Com isso, observou-se que a identificação de uma letra e/ou a nomeação das letras 
da palavra não foram suficientes para que as crianças lessem corretamente a palavra 
escrita. Os resultados da pesquisa indicaram que o ensino das letras dissociado de 
um trabalho que promova o desenvolvimento das habilidades de reflexão sobre os 
sons da língua oral – desenvolvimento da consciência fonológica – e de seus 
correspondentes na escrita pode dificultar o processo de construção conceitual da 
criança, não favorecendo a aprendizagem das correspondências letra-som e 
dificultando o avanço da aquisição da leitura. Conclui-se que as dificuldades dos 
estudantes estão relacionadas a estratégias de leitura de palavras que evidenciam 
uma dissociação entre o conhecimento das letras e desenvolvimento da consciência 
fonológica e uma dificuldade de decodificação de estruturas silábicas não canônicas. 
Contudo, os pesquisadores apontam que é necessário o ensino explícito e sistemático 
das correspondências letra-som e das estruturas silábicas nas atividades de 
alfabetização que exploram a palavra e a sílaba como unidades de análise das 
crianças. 
 

Correa 
(2016) 

A pesquisa “Impacto de um programa de ensino para o desenvolvimento de 
habilidades metafonológicas e metamorfológicas na aprendizagem inicial da leitura e 
da escrita” investigou se a prática pedagógica desenvolvida no primeiro ano do Ensino 
Fundamental, voltada para o desenvolvimento da consciência fonológica e do ensino 
explícito de habilidades morfológicas, pode contribuir para a aprendizagem da leitura e 
da escrita. Participaram do estudo 94 estudantes, com idade média entre 5 e 6 anos, 
matriculados no primeiro ano do ensino fundamental de uma escola em São José dos 
Pinhais, região metropolitana de Curitiba. A pesquisa foi organizada em três fases, 
entre elas estão: a aplicação de um pré-teste, programa de ensino e o pós-teste, 
sendo dividida em grupos de controle e experimental. Os estudantes do grupo 
experimental foram organizados em três subgrupos, e cada um recebeu um tipo de 
atividade que visava o desenvolvimento das habilidades metafonológicas e 
metamorfológicas. As atividades foram aplicadas durante 23 sessões. Os resultados 
apresentados mostraram que os estudantes que receberam atividades voltadas para o 
desenvolvimento das habilidades metafonológicas obtiveram melhores resultados 
comparados com os que não receberam este tipo de atividade; já nas atividades das 
habilidades metamorfológicas os resultados não mostraram um avanço significativo, 
porém, o ensino mostrou-se eficaz. Conclui-se que o trabalho voltado para a 
consciência fonológica e para as habilidades morfológicas na aprendizagem do 
princípio alfabético proporcionou um resultado positivo na aprendizagem da leitura e 
da escrita.  
 

Barrera e 
Mendes 
(2017) 

O estudo “Processamento fonológico e habilidade de leitura e de escrita na 
alfabetização” investigou a contribuição da consciência fonológica, memória de 
trabalho fonológico, nomeação rápida e processamento visual no desempenho em 
leitura e escrita. Os participantes da pesquisa foram 50 alunos do 3º ano do Ensino 
Fundamental de uma escola pública do interior de São Paulo, a idade média das 
crianças era de 7 anos e 7 meses. Os instrumentos utilizados foram: teste de 
consciência fonológica; o subteste de memória sequencial auditiva do teste de Illinois 
de habilidades psicolinguísticas; teste de repetição de palavras e pseudopalavras 
(TRPP); teste rápido de nomeação automatizado; teste de escrita com ditado; teste de 
leitura de palavras e pseudopalavras; teste de evolução de percepção visual. Os 
testes foram aplicados em duas sessões individuais, com duração média de 30 a 40 
minutos. Nos resultados obtidos, a consciência fonológica apresentou uma maior 
contribuição independente para o desempenho, tanto da escrita quanto da leitura. Na 
avaliação da memória fonológica e das habilidades de nomeação rápida, a memória 
de pseudopalavras e as letras RAN foram as únicas que apresentaram correlação 
significativa com as habilidades de leitura e escrita, e, no caso da escrita, a memória 
fonológica apresentou uma contribuição significativa [continua]. 
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QUADRO 2 – DESCRIÇÃO DAS PESQUISAS 
(conclusão) 

AUTORES DESCRIÇÃO DAS PESQUISAS 

Barrera e 
Mendes 
(2017) 

A consciência fonológica apresentou forte correlação com a escrita, sendo também 
correlacionada com a leitura, evidenciando a importância desta habilidade no início da 
aquisição da leitura e escrita, corroborando com os estudos brasileiros (BARRERA; 
MALUF, 2003; CAPOVILLA; GUTSCHOW; CAPOVILLA, 2004).  

Basso 
(2017) 

A pesquisa “As características das práticas de ensino da leitura-escrita em duas 
escolas do sistema público francês” teve como objetivo identificar e analisar as 
atividades de ensino de leitura e escrita em duas classes francesas de 1º ano. 
Buscou-se verificar como o professor controlava o processo de ensino/aprendizagem 
e como se davam as interações entre professor/alunos e alunos/alunos. Os 
instrumentos usados para observar e descrever a ação pedagógica e a dinâmica de 
ensino-aprendizagem se deram com a análise da observação regular e longitudinal e 
com a coleta dos documentos pedagógicos dos docentes ao longo do período da 
pesquisa. Usou-se uma grade de critérios de observação adaptada aos objetivos da 
pesquisa, considerando as particularidades de cada turma. Foram realizadas 40 
observações, sendo 20 em cada turma. Observou-se que o ensino do sistema 
notacional estava presente nas turmas pesquisadas, mas em uma havia um trabalho 
que separava o sistema notacional do sentido empregando palavras 
descontextualizadas, enquanto, na outra, existia a preocupação em explorar e 
contextualizar a diversidade dos sons de um mesmo grafema, por meio de diferentes 
atividades de forma dinâmica. Conclui-se que a diversidade e a riqueza das práticas 
no 1º ano proporcionam uma melhor aprendizagem da leitura-escrita. 

Gaiolas e 
Martins 
(2017) 

A pesquisa “Conhecimento metalinguístico e aprendizagem da leitura e da escrita” 
teve como objetivo analisar a relação entre o conhecimento metalinguístico-
consciência fonológica – Bateria de provas Fonológicas (SILVA, 2002); consciência 
morfológica – provas de analogia de palavras e de interpretação de pseudo-palavras 
(ROSA, 2003) e consciência sintática – prova de reconhecimento e correção de frases 
agramaticais e uma prova de ordenação dos constituintes frásicos (SUA KAY; 
SANTOS, 2003) e o desempenho em leitura e escrita no final do 2º ano de 
escolaridade. Participaram da pesquisa 28 estudantes que foram seguidos do início do 
primeiro ano ao final do segundo ano de escolaridade, inicialmente a amostra era 
composta por 83 crianças. Elas foram avaliadas no início de cada ano letivo com 
provas de consciência fonológica, morfológica e sintática, e, ao final de cada ano, com 
provas de leitura e escrita de palavras. As avaliações de leitura foram aplicadas 
individualmente e as de escrita coletivamente. Os estudantes foram separados em 
dois grupos, sendo um dos bons desempenhos em leitura e escrita de palavras e outro 
dos maus desempenhos em leitura e escrita de palavras no final do 2º ano de 
escolaridade. No início do estudo foram aplicadas duas provas, sendo uma de 
inteligência não verbal (QINV) Matrizes Progressivas de Raven, Court e Raven (2001) 
e a outra de Memória auditiva: Teste de Identificação de Competências Linguística de 
Viana (2004), que consiste na repetição oral de quatro séries de pseudo-palavras 
dissilábicas. Os resultados apresentados mostraram que as crianças tiveram, 
simultaneamente, os 25% dos melhores desempenhos em leitura e em escrita de 
palavras e os 25% piores desempenhos nas mesmas provas, leitura e escrita de 
palavras. Observou-se que as médias dos desempenhos em consciência fonológica, 
morfológica e sintática aumentam do início do primeiro ano para o início do segundo 
ano, em ambos os grupos. Conclui-se a importância da consciência fonológica no 
início da aprendizagem da linguagem escrita, bem como o da consciência morfológica 
e sintática, sendo que estas apresentaram um aumento significativo no segundo ano, 
assim, confirma-se a necessidade do trabalho com as três habilidades mencionadas. 

FONTE: A autora (2020). 

 

Na busca das pesquisas que pudessem subsidiar o nosso objeto de estudo, 

selecionaram-se as descritas acima, devido à dificuldade em encontrar trabalhos 

cujos participantes tivessem a mesma faixa etária dos nossos, ou seja, crianças com 
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6 anos. Por isso, alguns estudos correspondem a outras faixas etárias que 

pertencem ao ciclo I de alfabetização. As pesquisas apresentadas mostraram a 

importância do domínio de habilidades, como: a consciência fonológica, consciência 

morfológica, consciência sintática, para o progresso na aprendizagem da leitura. 

Observando-se nesta pesquisa a influência da consciência fonológica na aquisição 

da língua escrita, mais especificamente na leitura. Os dados deste estudo confirmam 

os achados apresentados pelos autores mencionados no QUADRO 2.  

De acordo com os autores Tenório e Ávila (2012), Lucas (2013), Monteiro e 

Soares (2014), Correa (2016), Barrera e Mendes (2017), Basso (2017) e Gaiolas e 

Martins (2017), as atividades de análise e comparação de sílabas faladas e escritas, 

a consciência fonológica, é uma habilidade fundamental para o desenvolvimento da 

leitura automática, assim, o estudante deve aprender as letras, as sílabas e as 

palavras para compreender o princípio alfabético e consolidar os conhecimentos 

sobre o sistema notacional da língua. Essas habilidades são fundamentais para o 

estudante se alfabetizar. Mascarello e Pereira (2013) destacam, em sua pesquisa, a 

importância da formação do professor alfabetizador, para que ele compreenda e 

organize a sua prática de maneira eficiente, possibilitando o aprendizado dos 

estudantes. 

Por fim, ao avaliar o conjunto de estudos localizados, percebemos que o 

processo de ensino-aprendizagem deve ser permeado por experiências linguísticas 

que gerem uma aproximação do sujeito ao contexto no qual está inserido, 

estimulando-o a refletir sobre seus diversos aspectos. Nesse sentido, o letramento é 

fundamental, pois tende a ajustar as habilidades de leitura em um contexto que seja 

significativo para o aluno, intensificando o reconhecimento das diversas formas de 

uso e de exercício dessa linguagem.  
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2 LINGUAGEM, DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM: REFLEXÕES SOBRE 
A ALFABETIZAÇÃO  

 

Sabendo que a linguagem é um dos instrumentos básicos inventados pelo 

homem cuja função é o intercâmbio social, ela é utilizada pelos indivíduos para se 

comunicarem uns com os outros (VYGOTSKY, 2000). Buscou-se, a partir desse 

referencial teórico, explicar como a alfabetização ocorre e de que forma os gêneros 

textuais fazem parte desse processo, tendo em vista que vivemos em uma 

sociedade grafocêntrica em que a escrita é o centro da situação comunicativa e, por 

isso, a apropriação dos conceitos abstratos da escrita deve ser inserida nas práticas 

sociais de uso da escrita.  

Com isso, a língua deve ser vista como uma atividade social que evolui à 

medida que o sujeito se relaciona com o outro e com o grupo dentro da dinâmica 

histórica de interação entre si e a realidade (OLIVEIRA DIAS, 2015). O primeiro 

contato com a língua ocorre de forma natural e os textos são elaborados oralmente, 

mas, conforme a criança vai se apropriando da escrita, ela vai recorrendo à escrita 

nos momentos de interação.  

Desse modo, o conceito de escrita se constrói durante as experiências 

sociais, ou seja, é na interação entre os processos cognitivos e linguísticos e a 

aprendizagem ocorrida de forma sistemática e explicita no contexto escolar que a 

criança vai progressivamente compreendendo a escrita alfabética como um sistema 

de representação de sons da língua (fonemas) por letras – apropriando, assim, o 

princípio alfabético (SOARES, 2020). 

É importante que sejam proporcionados momentos de análise sobre a 

escrita alfabética, pois os primeiros anos escolares são importantes para promover o 

conhecimento e o funcionamento do sistema de escrita, assim, os estudantes vão 

compreendendo e se apropriando dos usos e das convenções da língua escrita.   

Neste sentido, Vygotsky (2000) destaca que o elo central do processo de 

aprendizagem é a formação de conceitos. O autor trata dos conceitos espontâneos e 

os científicos, o primeiro está diretamente relacionado a aqueles que são 

construídos cotidianamente por meio da relação direta das crianças com a realidade 

vivida por elas enquanto o segundo se constrói nas situações formais de ensino-

aprendizagem. Com isso, o professor desempenha um papel fundamental nesse 

processo, pois a formação de conceitos científicos não decorre da memorização ou 
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da imitação, eles vão se constituindo durante o desenvolvimento do pensamento 

infantil. Segundo Vygotsky (2000), na medida em que a criança toma conhecimento 

pela primeira vez do significado de uma nova palavra, o processo de 

desenvolvimento dos conceitos não termina, mas está apenas começando.  

Partindo das ideias do autor, pode-se perceber que o papel do professor é 

fundamental no processo de aprendizagem da língua escrita, desse modo, a escola 

deve conhecer o nível de desenvolvimento cognitivo e linguístico da criança para 

propor situações de aprendizagem que tenham como foco o avanço do 

conhecimento.  

Vygotsky (1991) apresenta o conceito de zona de desenvolvimento potencial 

ou proximal, que está relacionado ao nível de desenvolvimento real, ou seja, diz 

respeito ao que a criança já possui, e o desenvolvimento potencial é onde ela pode 

chegar. Com isso, o professor irá estimular o desenvolvimento da criança, de modo 

que ela avance e possa atingir outros níveis de conhecimento.  

Neste mesmo sentido, Ferreiro e Teberosky (1999) defendem a psicogênese 

da escrita, apresentando o modelo da gênese dos processos cognitivos produzidos 

pela criança durante o seu desenvolvimento. Para as autoras, a construção do 

conceito de escrita é visto como um sistema de representação dos sons (fonemas) 

da língua por letras.  

Por este viés conseguimos compreender como ocorre o desenvolvimento 

psíquico da escrita da criança e, assim, elucidar a língua escrita em seu âmbito 

social, o sistema alfabético. Dessa forma, os níveis de escrita apresentados por 

Ferreiro e Teberosky (1999) apontam o nível de conhecimento do estudante em 

torno da escrita, e o docente, a partir dessas informações, pode organizar as 

atividades em sala para que a criança avance para o próximo nível.  

No próximo item, alguns apontamentos sobre o ensino da leitura e os 

métodos de ensino na alfabetização, para isso, destacamos os seguintes autores: 

Bacila (2013); Chartier (2012); Colello (2011); Ferreiro e Teberosky (1999); Ferreiro 

(2011); Micotti (2019); Morais (2012); Mortatti (2000, 2012); e Soares (2007, 2017, 

2020). 
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2.1 O ENSINO DE LEITURA: DAS TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS AOS MÉTODOS 

DE ALFABETIZAÇÃO 

 

Ao falarmos sobre o ensino no ambiente escolar temos que considerar que 

toda prática docente está relacionada a uma concepção de ensino e aprendizagem, 

sendo assim, pode-se perceber em cada situação proposta o papel do professor e 

do aluno.  

No decorrer da história da prática escolar, ocorreram muitas mudanças que 

interferem na prática docente. É possível verificar os pressupostos teóricos implícitos 

que subsidiam as escolhas do professor no momento do planejamento. Dentre os 

diferentes momentos de transição nas tendências pedagógicas, no Brasil, citamos 

as que foram mais relevantes e que exerceram influência no ambiente escolar.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), as tendências 

pedagógicas retratam a perspectiva do professor frente ao processo de ensino e 

aprendizagem (BRASIL, 1997). Dentre as que surgiram no decorrer da nossa 

história, citamos as seguintes: a tradicional; a renovada; a tecnicista; e as que 

tinham enfoque social e político. 

Na pedagogia tradicional, o professor é o centro do processo, ele é a 

autoridade máxima, desempenha uma função de monitorar e ensinar os conteúdos. 

As práticas docentes estão voltadas para a exposição oral, seguindo uma sequência 

determinada pelo professor, sem considerar o contexto da sala de aula. Além disso, 

observa-se a realização de exercícios repetidos para que os estudantes memorizem 

os conteúdos trabalhados. Nesta perspectiva, a escola desempenha um papel de 

transmissão do conhecimento, ela acha que prepara para a vida sem considerar os 

interesses dos alunos (BRASIL, 1997). 

A pedagogia renovada está pautada no processo de aprendizagem e não no 

ensino, o professor deixa de ser o centro do processo e o aluno torna-se a figura 

fundamental. Dessa forma, o aluno é visto como um ser ativo e questionador. A 

aprendizagem passa a considerar as descobertas realizadas pelos estudantes, as 

experiências vividas por eles, e os interesses são fundamentais para o processo. O 

professor desempenha a função de um facilitador do conhecimento que parte do 

aluno, o docente se preocupa em possibilitar situações de aprendizagem que 

considerem as particularidades de cada criança para que elas desenvolvam as suas 

capacidades e habilidades (BRASIL, 1997). 
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A escola tecnicista visa a prática docente controlada pelo professor, as 

atividades planejadas são mecânicas e rígidas. A aprendizagem é vista como algo 

exclusivo de profissionais especialistas e de técnicos, ou seja, a aprendizagem não 

ocorre de maneira natural, ela se dá pela interferência do professor/especialista nas 

atividades propostas em manuais. O aluno, por sua vez, é visto como um indivíduo 

que responde àquilo que a escola espera (BRASIL, 1997). 

Com a pedagogia libertadora uma nova dinâmica foi incorporada ao 

ambiente escolar. Dessa forma, a escola passa a se preocupar com questões de 

cunho social e político. O professor é visto como um coordenador de atividades, e os 

alunos trabalham em conjunto com ele (BRASIL, 1997). 

A pedagogia crítico-social dos conteúdos trabalha com a sistematização do 

conhecimento, com o intuito de viabilizar as condições básicas para as classes 

populares participarem das lutas sociais. O estudante precisa dominar os 

conhecimentos, as habilidades e as capacidades para que ele possa compreender 

as suas experiências e defender os interesses de classe. O enfoque está pautado no 

caráter social do processo de ensino e aprendizagem, tendo como influência a 

psicologia genética. Esta perspectiva destaca a importância das relações 

interpessoais considerando a cultura, a ação docente e o desenvolvimento cognitivo 

do estudante em cada fase da sua vida escolar. O aluno desempenha um papel 

fundamental para a sua aprendizagem, pois ele é o centro desse processo, e é por 

meio dessas relações que o indivíduo constrói e reconstrói os seus conhecimentos, 

tendo como base a construção do conhecimento da língua escrita (BRASIL, 1997). 

A partir dessas mudanças ocorridas no campo das práticas pedagógicas, a 

leitura é vista de diferentes formas. Até o século XVI ela estava relacionada à 

salvação, ou seja, a igreja exercia uma influência neste processo, pois as crianças 

tinham que ler as orações que faziam parte do seu repertório. Chartier (2012) aponta 

que a leitura era limitada a livretos impressos e os alunos tinham a necessidade de 

aprender a ler para ter acesso à escrita manuscrita de contas, contratos, títulos de 

propriedade, entre outros. A partir de 1750 e 1850, a leitura passa a ser 

“generalizada”, ou seja, ela se desvincula dos textos de orações e os estudantes 

começam a estudar sobre as sílabas; depois, palavras com uma, duas, três sílabas. 

O ensino, nesta época, estava vinculado à progressão do conhecimento, ele ia do 

mais simples para o mais complexo, e as primeiras produções eram constituídas de 

palavras regulares.  
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No início do século XIX, a leitura se espalhava rapidamente na sociedade, 

mas no ambiente escolar ela ocorria de forma lenta e restrita. A leitura por prazer ou 

por curiosidade era proibida, e as leituras funcionais de textos que circulavam na 

sociedade não faziam parte do ensino nas salas de aula.  

No Brasil, os debates sobre a alfabetização e o ensino da leitura e da escrita 

se intensificaram e se sistematizaram no final do século XIX (MORTATTI, 2012). A 

este processo vincularam-se os métodos de ensino utilizados, mas não houve 

associação às práticas sociais de leitura e de escrita.  

Morais (2012) destaca que, por trás de um método de ensino e 

aprendizagem, existe uma teoria sobre o que é o objeto de conhecimento a ser 

aprendido, por isso, cada escolha revela a intenção do professor no momento do 

ensino. 

Ainda de acordo com Morais (2012), os métodos tradicionais de 

alfabetização estão pautados na teoria de conhecimento empirista/associativa de 

aprendizagem. O estudante é uma tábua rasa e ele adquire novos conhecimentos, 

por meio das informações prontas que são transmitidas do exterior; têm como 

princípio básico a representação gráfica e a memorização das letras/som. O docente 

prepara os materiais sem considerar o interesse dos estudantes, e a seleção das 

atividades segue uma ordem predeterminada pelo docente. Neste contexto, a 

aprendizagem ocorre por meio da acumulação das informações adquiridas e a 

escrita é um código que representa a língua oral.  

Os métodos sintéticos abrangem os métodos alfabéticos, fônicos e silábicos. 

Soares (2017) e Morais (2012) mencionam que o ensino parte das unidades 

menores (letras, sílabas ou fonemas) sob a perspectiva de que aprendizagem é 

acumulativa, ou seja, os conhecimentos vão se sobrepondo até o estudante ser 

capaz de codificar e decodificar unidades maiores do que as que já domina.  

Micotti (2019) menciona que o método alfabético prevê o estudo das letras 

do alfabeto na ordem em que elas aparecem, e o que predomina é o nome das 

letras e não o seu valor sonoro. Após a aprendizagem das letras, as crianças 

passam a estudar as sílabas simples e, depois, as mais complexas. O método fônico 

está relacionado à correspondência entre sons e grafias. O método de silabação 

está relacionado ao ensino das sílabas, geralmente, sem uma ordem específica ou 

podendo ser trabalhado com as combinações de uma consoante com as vogais, o 

que chamamos de famílias silábicas. Após o estudo dessas sílabas, os professores 
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introduzem os padrões mais complexos, os chamados de “dificuldades”. As 

atividades desenvolvidas se referem em cópias, leitura e ditado das sílabas que já 

foram estudadas. A aprendizagem está pautada na memorização das 

correspondências entre as grafias das sílabas e os sons.  

Segundo Micotti (2019), os métodos analíticos partem de produções curtas e 

com significado que se apresentam em três tipos: o global; a sentenciação; e a 

palavração. No método global, utilizam-se pequenos textos, de frases ou de 

palavras, e, a partir desses recursos, os estudantes analisam uma sentença ou uma 

palavra. O estudante fica em contato com as diferentes letras e com as suas 

combinações, dessa forma, o estudo não segue um padrão de complexidade, ou 

seja, as atividades propostas contemplam todas as estruturas silábicas. Geralmente, 

as tarefas seguem a lógica da reflexão de algumas frases, depois palavras e, por 

fim, as sílabas.  

Além dos modelos descritos, Micotti (2019) menciona os métodos mistos, 

que se caracterizam pela junção de atividades envolvendo um texto ou uma frase. A 

partir desses recursos, trabalham-se as diferentes famílias silábicas em situações de 

decomposição dessa sentença, quantidades de sílabas na formação de palavras ou 

de frases, analisa-se a sílaba inicial das palavras, propõe-se a formação de novas 

palavras a partir de uma sílaba em destaque, e estudam-se as diferentes 

combinações de uma consoante com as vogais. Por tudo isso, observa-se que tanto 

os métodos sintéticos quanto os analíticos valorizam a aprendizagem do sistema 

ortográfico da escrita, pois ele é pré-requisito para a consolidação da leitura e da 

escrita. 

Em 1962, Paulo Freire propôs um método de alfabetização empregando a 

palavra geradora, diferente do que se encontrava nas cartilhas, ele buscava na 

cultura dos discentes as palavras/conceito que faziam sentido aos estudantes, e, a 

partir desse contexto, ensinava a leitura e a escrita. Essa proposta de alfabetização, 

além de analisar a palavra, considerava o seu contexto social, cultural e político. O 

aluno era participante e o professor coordenava as discussões (BACILA, 2013).  

No final dos anos 70, Mortatti (2000) aponta que o fracasso escolar passa a 

ser compreendido como um produto de uma escola reprodutora. Nesse período, a 

alfabetização assume um papel político, pois a linguagem está inserida dentro de um 

contexto social permeado pela cultura. Sendo assim, a proposta freiriana de 
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alfabetização vai além da análise da palavra, ela considerava a cultura, a política e o 

social. O estudante era participante e o professor o responsável pelos debates.  

No início da década de 80 surge a teoria da psicogênese da leitura e da 

escrita, defendida por Ferreiro e Teberosky (1999). Nesse período, a alfabetização 

passou a se preocupar com a criança, e o foco do processo de aprendizagem volta-

se para ela. O professor passa a ser visto como o mediador do conhecimento.  

É nos anos de 1980 que o letramento aparece relacionado à alfabetização, e 

essa relação aponta para uma aprendizagem inicial da língua escrita, dando ênfase 

não apenas ao sistema alfabético, mas às práticas sociais da escrita. Sendo assim, 

todos os métodos de ensino sofrem interferências com esse novo conceito que se 

alia ao processo de alfabetização, principalmente em seus encaminhamentos 

metodológicos e nas teorias que servem de subsídios para a aprendizagem da 

língua materna. Com isso, percebeu-se a importância de fazer uso da combinação 

dos métodos de ensino nas classes de alfabetização, selecionando o que há de 

melhor nos diferentes encaminhamentos metodológicos. 

Neste sentido, Colello (2011) aponta que as diferentes concepções de 

linguagem, presentes no ambiente escolar, servem de referência para os 

encaminhamentos metodológicos e os modos de ensino. 

Do mesmo modo, Soares (2017) destaca que: 

 
[...] alfabetizar com métodos, orientar a criança por meio de procedimentos 
que fundamentados em teorias e princípios, estimulem e orientem as 
operações cognitivas e linguísticas que progressivamente a conduzam a 
uma aprendizagem bem-sucedida da leitura e da escrita em uma ortografia 
alfabética. (SOARES, 2017, p. 331). 

 

Sendo assim, a posição das autoras Colello (2011) e Soares (2017) se 

assemelha, haja vista que ambas destacam a necessidade de se desenvolver o 

processo de alfabetização com procedimentos variados, pois isso permite ao 

docente compreender a sua prática, aliando-a à teoria, e, assim, realizar uma 

reflexão contínua do ensino/aprendizagem. 

Alfabetizar com método é utilizar os diferentes procedimentos que 

constituem a aprendizagem do princípio alfabético visando a compreensão da 

escrita, das suas características ortográficas e da consciência metalinguística.  

Neste sentido, Ferreiro (2011) apresenta duas concepções de escrita que 

orientam a prática docente, e, a partir delas, podemos compreender as escolhas 
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metodológicas feitas pelo professor durante o ensino. A primeira concepção vê a 

escrita como um código de transcrição, ou seja, ela converte as unidades sonoras 

em gráficas e está centrada nos exercícios de discriminação visual e auditivos. A 

linguagem é reduzida a sons e a aprendizagem se dá pela aquisição de uma 

técnica. Enquanto a segunda concepção vê a escrita como a compreensão do modo 

de construção de um sistema de representação. Com isso, é necessário perceber 

que a língua oral se difere da representação escrita, dessa forma, elas não são 

equivalentes e apresentam características próprias de cada modalidade. A 

aprendizagem, neste caso, está relacionada à apropriação de um novo objeto de 

conhecimento que decorre de uma aprendizagem conceitual.  

A partir dessas concepções de escrita, encontram-se práticas metodológicas 

que apresentam as letras de formas individuais, seguindo uma ordem de 

apresentação que pressupõe uma sequência do mais fácil para o mais complexo, ou 

seja, esta concepção vê a escrita como uma técnica de transcrição de sons, um 

objeto de cunho escolar, em que o docente é o transmissor do conhecimento. Por 

outro lado, a escrita é planejada como um objeto social, o qual pertence a diferentes 

contextos de uso. Nesta perspectiva, as letras estão em todos os lugares e com 

frequência aparecem na escrita da língua. Sendo assim, a criança aprende que a 

língua está presente fora da escola, dentro de seus diferentes contextos de uso 

social.   

Embora, como destaca Ferreiro (1992), no período de mais de 70 anos da 

vigência dos variados métodos de alfabetização, a escrita apresentada nas cartilhas 

não era adequada pois 

 
[...] essa língua escrita não é língua escrita, é desenho de letras e 
sonorização de palavras. E é esse justamente um dos problemas que 
enfrentamos. Havia uma visão instrumental tão forte segundo a qual a 
escrita era uma técnica de transcrição de sons em formas gráficas e, vice-
versa, de conversão de formas gráficas em sons, que tudo parecia muito 
simples. Então se trataria apenas de associar cada letra a um som e, 
através de uma operação de mágica, esses objetos individuais, iriam 
sintetizar-se, dando lugar a formas sonoras que correspondiam a palavras 
que entendemos. Dessa perspectiva técnico-instrumental não há nada que 
conhecer, simplesmente há coisas para memorizar e reter (FERREIRO, 
1992, p. 20). 

 

A explicação de Ferreiro destaca, justamente, que o que ocorria naquela 

época, em que se desconhecia o que realmente era a escrita, e esta era vista, 

então, como sendo um código. Os teóricos trataram de criar diferentes formas de 
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abordá-la, “os métodos” empregando a concepção Comportamentalista e 

Estruturalista, teorias psicológica e linguística dominantes, que, desconsiderando os 

aspectos mentais internos das pessoas, enfatizavam que a aprendizagem ocorria 

por meio de estímulos e respostas, que modelavam o comportamento, em direção à 

resposta esperada.   

Assim, a aprendizagem da leitura e da escrita era resultado de atividades de 

muito treino, de páginas e páginas de cópias de letras, e de repetições diárias de 

leitura do alfabeto que decorava a sala de aula. 

No início da década de 80 é divulgada a pesquisa sobre a psicogênese da 

língua escrita, realizada por Ferreiro e Teberosky (1999), revelando como as 

crianças constroem a escrita alfabética, modificando o papel do professor no 

processo de alfabetização, que passou a ser visto como o mediador do 

conhecimento, e não mais como um treinador. 

É nesse novo referencial teórico que o letramento aparece relacionado à 

alfabetização apontando que a aprendizagem inicial da língua escrita deveria 

apresentar o sistema da escrita alfabético, a partir do uso de variados portadores de 

escrita, como livros, revistas, cartazes, rótulos, folhetos, embalagens, calendários, 

que estão presentes nas práticas sociais da escrita.  

No final dos anos 80 e durante o início dos anos 90 do século XX, já 

circulava nas escolas brasileiras a pesquisa de Ferreiro e Teberosky (1999), através 

de diversos cursos de formação de professores alfabetizadores ofertados pelas 

redes estaduais e municipais, e, principalmente, como consequências das 

formações de professores, as cartilhas de alfabetização já haviam sido retiradas das 

escolas. 

No entanto, Ferreiro (1995), ao finalizar o artigo que apresentava, de forma 

mais resumida, o desenvolvimento da alfabetização na psicogênese, destaca como 

implicações pedagógicas: 

 
Conhecer a evolução psicológica do sistema de escrita não resolve nenhum 
dos problemas vividos pelos professores na organização das atividades da 
sala de aula. Muitas práticas ficaram ridículas, quando vistas através do 
conhecimento da evolução da alfabetização. Ao mesmo tempo, esse 
conhecimento fornece uma boa base para rejeitar um conjunto inteiro de 
práticas escolares ligadas a uma tradição comportamental. Mas não basta 
rejeitar. Os professores precisam saber o que fazer depois (FERREIRO, 
1995, p. 33). 
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Os professores esperavam que a pesquisadora elaborasse um método de 

alfabetização construtivista, como ela não o fez, utilizaram a reduzida compreensão 

que tiveram, dos estágios de construção da escrita alfabética, construídos pelas 

crianças, como uma prática escolar espontaneísta: deixar que as crianças 

“construíssem seu conhecimento” sem muita intervenção. Ou, então, resgataram 

suas práticas tradicionais, entremeadas de algumas poucas inovações. 

Esse foi um dos grandes problemas dos professores apontados por Ferreiro 

(1992): 

 
Há poucos dados sistemáticos a respeito, porém os poucos dados 
disponíveis parecem apontar para a mesma direção: os professores leem 
pouco, escrevem menos e estão mal alfabetizados para abordar a 
diversidade de estilos da língua escrita. Na realidade eles são o produto das 
más concepções de alfabetização que já foram assinaladas. Parece 
indispensável que os programas de capacitação incluam, como um dos 
objetivos, o de ‘realfabetizar’ os professores alfabetizadores (FERREIRO, 
1992, p. 48). 

 

A autora demonstra preocupação com a formação dos professores 

alfabetizadores, que, naquela época, eram as normalistas, com formação a nível de 

segundo grau e com poucas condições de se libertarem dos tradicionais métodos 

das cartilhas. Para elas, o novo referencial teórico teria que ser trabalhado em 

cursos de formação mais extensos, para que compreendessem como se davam as 

construções infantis e como intervir de uma forma inovadora. 

Nesse mesmo período, na vigência da LDB, nas décadas posteriores de 80 

e 90 do século XX, as políticas educacionais brasileiras estavam empenhadas em 

expandir as oportunidades educacionais de escolarização, desencadeando um 

aumento expressivo no acesso à escola básica.  

No entanto, essa expansão quantitativa se deu sem a preocupação com o 

ensino, ocasionando índices expressivos de evasão e repetência, que evidenciaram 

muita insatisfação com o trabalho realizado pelas escolas públicas. 

Como forma de enfrentar a mencionada situação, o MEC convocou 

professores das universidades públicas e especialistas, estrangeiros e nacionais, 

para elaborarem um documento que ordenasse o ensino no sistema público: os 

PCNs (BRASIL, 1997). 

Esse documento se constituiu na primeira concretização curricular nacional, 

para o ensino fundamental, com o objetivo de  



 
41 

 

[...] subsidiar e elaboração ou a revisão dos currículos dos Estados e 
Municípios, dialogando com as propostas e experiências já existentes, 
incentivando a discussão pedagógica interna das escolas e a elaboração de 
projetos educativos, assim como servir de material de reflexão para a 
prática dos professores (BRASIL, 1997, p. 36). 

 

O citado material procurou unificar normas curriculares que até então eram 

elaboradas por Estados e Municípios de forma independente, causando uma 

disparidade no ensino básico e na formação de professores. 

O documento destaca que a concepção de ensino da época estava atrelada 

às concepções Comportamentalistas, como já dito anteriormente, e a aprendizagem 

foi relegada a segundo plano, esquecendo que seria necessário ressignificar a 

relação ensino-aprendizagem, uma vez que, sem que ocorresse a aprendizagem, 

não se poderia dizer que houve ensino. 

Dessa forma, para a elaboração das novas propostas curriculares, se 

realizou:  

 
A busca de um marco explicativo que permita essa ressignificação, além da 
criação de um novo instrumento de análise, planejamento e condução 
educativa na escola, tem se situado, atualmente, para muitos teóricos da 
educação, dentro da perspectiva construtivista. 
A perspectiva construtivista na educação é configurada por uma série de 
princípios explicativos do desenvolvimento e da aprendizagem humana que 
se complementam, integrando um conjunto orientado a analisar, 
compreender e explicar os processos escolares de ensino e aprendizagem 
(BRASIL, 1997, p. 50). 

 

Assim, o referencial construtivista chegou nas escolas para orientar a 

formação de professores e a elaboração dos novos projetos de ensino. 

Outra medida tomada pelo MEC para reduzir as reprovações que ocorriam, 

principalmente, nas classes de alfabetização, que, em 1984, situavam-se em torno 

de 33%, foi incorporar nos parâmetros as experiências de alguns Estados e 

Municípios, o “ciclo básico”, que consistiu em fundir em um bloco integrado de dois 

anos contínuos, sem retenção na passagem do 1º para o 2º ano. 

O documento dos PCNs que trata do Ensino da Língua Portuguesa também 

inovou, trazendo o texto como a unidade central do ensino, e, assim, a linguagem 

passou a ter uma função, foi inserida em situações concretas de uso da língua. 

Neste sentido, Soares (2007) salienta que o uso e a prática social da leitura 

e da escrita, nas diferentes situações comunicativas, traz consequências sociais, 
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econômicas, cognitivas e linguísticas. Para a autora, o indivíduo letrado precisa não 

só saber ler e escrever, mas utilizar socialmente a leitura e a escrita.  

Em conformidade com a definição dos Parâmetros Soares (2020), afirma-se 

que o texto deve ser a base para o processo de alfabetização, pois a interação entre 

as pessoas se concretiza por meio de textos. A criança desde pequena está inserida 

em um ambiente permeado de textos oriundos da oralidade, e ela vai aprendendo a 

se comunicar com o outro produzindo textos orais e, posteriormente, escritos. 

Assim, os textos utilizados para as atividades de alfabetização devem partir 

do interesse dos estudantes e a sua estrutura linguística precisa ser adequada ao 

nível de desenvolvimento cognitivo das crianças, pois as palavras e frases serão os 

objetos de análise nas atividades de alfabetização.  

Como o ensino da língua materna passa a ter uma função social 

comunicativa, os gêneros textuais tornam-se o objeto de estudo, pois a partir deles é 

possível aprender a ler e a escrever conforme as suas características e a sua 

especificidade no contexto social. Por isso, o ensino da língua deve possibilitar ao 

aluno o aprimoramento do seu letramento, ou seja, é preciso desenvolver 

habilidades e comportamentos de leitura e de escrita que permitam aos estudantes o 

uso dessas capacidades no cotidiano. 

Em 2006, o MEC aprovou a Lei 11.274 (BRASIL, 2006), que criou o ensino 

básico de nove anos. A série foi acrescentada no início da escolarização, com o 

ingresso das crianças nas escolas a partir de seis anos completos. 

Nesse contexto, o “ciclo básico” da alfabetização também se ampliou, 

fundindo, em um bloco único, os três primeiros anos do ensino fundamental, sem 

retenção dos alunos entre eles. Tal medida propiciou um tempo a mais para a 

consolidação da aprendizagem da leitura e da escrita. 

Em 2017, é aprovada a BNCC (BRASIL, 2017), documento elaborado pelo 

MEC que adota os mesmos referenciais teóricos construtivistas dos PCNs quando 

destaca o ensino da Língua Materna centralizado no texto como a unidade de 

estudo. Dessa forma, a alfabetização deverá ser realizada empregando textos reais 

para as práticas de leitura e escrita tendo como foco o sistema de escrita alfabética. 

No âmbito municipal, o Currículo do Ensino Fundamental: Diálogos com a 

BNCC da Secretaria Municipal da Educação de Curitiba (CURITIBA, 2020) 

apresenta uma variedade de gêneros que devem estar relacionados ao ensino da 

leitura no ciclo de alfabetização do ensino fundamental.  
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Ainda nesta perspectiva, o Currículo do Ensino Fundamental de Curitiba 

destaca que o estudante, no ciclo I, em processo de alfabetização e letramento, 

deve “compreender o sistema de escrita alfabética, dominando as relações 

grafofônicas, a fim de ler, produzir textos e perceber a função deles nas práticas 

sociais” (CURITIBA, 2020, p. 5). Para isso, o documento apresenta o item 

“Construção do Sistema de Escrita Alfabética” que prioriza momentos de análise, de 

reconhecimento do sistema alfabético-silábico e das possíveis relações grafofônicas.  

O QUADRO 3 nos mostra alguns conteúdos envolvendo a Construção do 

Sistema de Escrita Alfabético previstos para o 1º ano do ensino fundamental da 

RME de Curitiba.  

 
QUADRO 3 – CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESCRITA ALFABÉTICA 

(continua) 

CRITÉRIOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 1º 
TRIM. 

2º 
TRIM. 

3º 
TRIM. 

Identifica e nomeia todas as letras do alfabeto, compreendendo-as 
como um conjunto finito de símbolos a serem utilizados na escrita. X   

Percebe que as palavras podem ser formadas por diferentes padrões 
silábicos, os quais variam de uma a cinco letras.  X  

Identifica semelhanças e diferenças sonoras entre palavras, sílabas e 
letras.  X X 

Lê e escreve palavras, espontaneamente ou por ditado. X X  

Lê e escreve frases, espontaneamente ou por ditado.  X X 

Compreende o sistema de escrita alfabético, estabelecendo as relações 
entre fonemas e grafemas. X X X 

Identifica o valor sonoro das letras em função de sua posição na 
palavra. X X X 

Utiliza-se de relações sonoras para criar outras, como a rima e 
aliteração.  X X 

Compara palavras identificando semelhanças e diferenças entre sons 
de sílabas iniciais, intermediárias e finais. X X X 

Segmenta, remove e substitui sílabas iniciais, intermediárias e finais 
para criar novas palavras. X X X 

Segmenta oralmente as palavras em sílabas. X X X 

Compara palavras de acordo com a quantidade de letras e de sílabas. X X  
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QUADRO 3 – CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESCRITA ALFABÉTICA 
(conclusão) 

CRITÉRIOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 1º 
TRIM. 

2º 
TRIM. 

3º 
TRIM. 

Relaciona elementos sonoros (sílabas, fonemas, partes das palavras) 
com sua forma gráfica. X X X 

Reconhece que algumas letras podem representar diferentes sons e 
que um som pode ser representado por diferentes letras. X X X 

Relaciona elementos sonoros (sílabas, fonemas, partes das palavras) 
com sua forma gráfica. 

X X X 

Reconhece que algumas letras podem representar diferentes sons e 
que um som pode ser representado por diferentes letras. 

X X X 

FONTE: Adaptado de CURITIBA (2020). 
 

Como observamos no QUADRO 3, no 1º ano ocorre a sistematização dos 

conteúdos que envolvem o sistema de escrita alfabética, e, dentre as habilidades a 

serem trabalhadas, temos a consciência fonológica incutida no conteúdo. Com 

relação aos gêneros textuais estabelecidos para essa turma temos os da oralidade e 

os que fazem parte do cotidiano dos estudantes, entre eles estão: bilhete; lista; 

cartão; convite; parlenda; canções; contos de fadas etc. Os gêneros textuais a 

serem sistematizados nas turmas de 1º ano são aqueles que fazem parte do 

repertório linguístico do estudante e que possibilitam o desenvolvimento de 

habilidades fundamentais para a compreensão do princípio alfabético da escrita.  

Em consonância com a proposta da Secretaria Municipal de Curitiba, Soares 

(2017) destaca que o processo de alfabetização diz respeito à aprendizagem do 

sistema alfabético-ortográfico e o letramento corresponde aos usos sociais da leitura 

e da escrita nas práticas sociais.  

Neste sentido, a BNCC (BRASIL, 2017) também destaca que no processo 

de alfabetização os estudantes precisam conhecer o alfabeto e a estrutura da 

escrita/leitura, para que o leitor codifique e decodifique os sons da língua (fonemas) 

em material gráfico (grafemas ou letras), aspectos estes que envolvem o 

desenvolvimento da consciência fonológica. Para que o estudante domine o sistema 

de escrita, ele precisa passar por um processo de construção de habilidades e 

capacidades linguísticas.  

Dessa forma, a alfabetização está relacionada também com o domínio da 

ortografia que ocorre durante o processo de escolarização. À medida que o 
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estudante internaliza os conhecimentos sobre o funcionamento da língua, ele vai 

estabelecendo as relações fonológicas e ortográficas, de modo que a representação 

gráfica se torne a convencional.  

Soares (2020) salienta que é pela inter-relação entre o desenvolvimento de 

processos cognitivos e linguísticos e a aprendizagem realizada de forma sistemática 

e explícita no contexto escolar que o estudante entende a escrita alfabética como 

um sistema de representação de sons da língua (os fonemas) por letras, para 

assimilar o princípio alfabético. É importante que a escola observe atentamente o 

nível de aprendizagem dos estudantes para que eles possam avançar de acordo 

com aquilo que já foi atingido. 

Neste sentido, Gombert (2003) ressalta que a aquisição da língua escrita 

perpassa pela aprendizagem implícita e explícita, ou seja, cada uma delas favorece 

de maneira diferente o seu desenvolvimento. Isso ocorre devido às situações de 

contato com a escrita no cotidiano, na forma como as pessoas se apropriam e fazem 

uso dela.  

De acordo com autor citado anteriormente, as aprendizagens iniciais da 

escrita ocorrem de forma implícita, pois esses conhecimentos decorrem da língua 

oral e foram transmitidos sem ser percebidos. As práticas de letramento vivenciadas 

no contexto social de forma não intencional também favorecem para este modelo de 

aprendizagem, pois o contato com a escrita realizado repetidamente com as 

mesmas palavras faz com que a criança perceba a regularidade dos padrões 

sonoros, ortográficos, semânticos e pragmáticos.  

Todavia, as aprendizagens implícitas precisam passar para as 

aprendizagens explícitas, que envolvem a aquisição da língua escrita, ou seja, as 

crianças devem aprender que o modo como falamos não corresponde exatamente 

às regras ortográficas da nossa língua, pois há várias regras e irregularidades que 

precisam ser sistematizadas de forma explícita no processo de ensino, para que, 

assim, os estudantes se apropriem do conhecimento necessário para ler e escrever.  

Diante dessa complexidade da aprendizagem da língua escrita, o professor 

precisa organizar atividades contextualizadas, para que este processo tenha sentido. 

Nestes dois anos de alfabetização, o estudante se apropriará, além do sistema de 

escrita alfabética, do letramento. Estes dois conceitos estão interligados e eles são 

fundamentais para que o estudante se torne um leitor competente e possa ler e 

compreender as informações que estão implícitas e explícitas no texto, além disso, 
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ser capaz de fazer o uso social da escrita. No QUADRO 4, temos alguns conteúdos 

elencados para o trabalho de “compreensão e interpretação”, como pode ser visto a 

seguir.  

 
QUADRO 4 – COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO 

CRITÉRIOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 1º 
TRIM. 

2º 
TRIM. 

3º 
TRIM. 

Identifica a finalidade/função social de textos que circulam no dia a dia e 
nas mídias impressas, de massa e digital, reconhecendo para que foram 
produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam. 

X X X 

Estabelece expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições 
antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), 
apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de 
produção e recepção desse texto, o gênero, o suporte e o universo 
temático, bem como sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, 
dados da própria obra (capa, índice, prefácio etc.), confirmando 
antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, 
checando a adequação das hipóteses realizadas. 

X X X 

Relaciona ilustrações, recursos gráficos e palavras, construindo o sentido 
do texto.   X 

Associa o tema do gênero sistematizado a outros conhecidos ou 
discutidos em sala, ao ouvir textos lidos pelo(a) professor(a). X X X 

Lê palavras atribuindo-lhes sentido. X X  

Lê frases e gêneros textuais de curta extensão, atribuindo-lhes sentido.  X X 

Lê e compreende, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, textos narrativos (contos de fadas e acumulativos). X X X 

FONTE: Adaptado de CURITIBA (2020). 
 

Como pode-se observar no QUADRO 4, “Compreensão e Interpretação”, os 

conteúdos trabalhados visam a análise da estrutura textual, a construção de sentido 

com o texto e a leitura inicial, previstos para o 1º ano. Dentre a gama de conteúdo, 

foram destacados somente aqueles que serviram como subsídio para a análise dos 

dados.  

Elencamos no QUADRO 5 os itens que contemplam o ensino da “Leitura 

literária” nesta primeira etapa do ciclo de alfabetização.  
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QUADRO 5 – LEITURA LITERÁRIA 

CRITÉRIOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 1º 
TRIM. 

2º 
TRIM. 

3º 
TRIM. 

Participa ativamente de situações de leitura de gêneros textuais literários 
tradicionais, da cultura popular, afrobrasileira, africana, indígena e de 
outros povos, com a mediação do professor. 

X X X 

Reconhecer, em textos versificados, rimas, sonoridades, jogos de 
palavras, palavras, expressões, comparações, relacionando-as com 
sensações e associações. 

 X  

FONTE: Adaptado de CURITIBA (2020). 
 

Como vimos nos itens acima, a leitura literária tem como função desenvolver 

no estudante a capacidade de expor a sua opinião e compreensão sobre o que está 

sendo lido, bem como perceber os aspectos sonoros em alguns textos.  

Em síntese, o processo de alfabetização e de letramento consiste em 

ensinar o sistema de escrita alfabético, de modo que o estudante o consolide e 

possa ler e produzir textos de maneira autônoma. Para isso, o professor precisa 

planejar atividades que conduzam à apropriação das habilidades essenciais a esses 

processos.  

A seguir será apresentada a discussão sobre a alfabetização e a importância 

da consciência fonológica na aquisição do conhecimento do princípio alfabético da 

língua portuguesa. Para isso, buscou-se as contribuições teóricas dos autores 

Barrera e Maluf (2003); Barrera e Santos (2019); Correa (2001); Gombert (2003); 

Guimarães (2005); Lyra e Eisenberg (2019); Morais (1996, 2019); Morais, Leite e 

Kolinsky (2013); Soares (2017, 2020); e Spinillo (2013). 

 

2.2 ALFABETIZAÇÃO E A CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 

 

A alfabetização corresponde a um período em que a criança se desenvolve 

de maneira progressiva, e ela vai se apropriando do sistema de escrita. Ao longo 

desse processo, a criança percebe que os sons da fala são representados por 

grafemas e, consequentemente, vai se apropriando da leitura e da escrita. Sendo 

assim, o ensino sistemático da dimensão grafofônica da língua é fundamental para 

que os estudantes compreendam o princípio alfabético e as características do 

sistema de escrita.  

De acordo com Soares (2020), para se apropriar da escrita alfabética, as 

crianças precisam aprender que aquilo que veem escrito representa o que elas 



 
48 

 

ouvem, que as palavras que escrevem devem ser a representação dos sons das 

palavras que escrevem. Neste sentido, a consciência fonológica desempenha um 

papel importante, pois ela permite a reflexão dos elementos sonoros da fala, bem 

como a formação da palavra, das sílabas, das rimas e dos fonemas.  

Para Morais (1996), a consciência fonológica se refere à capacidade de 

refletir e manipular as unidades da linguagem falada, ou seja, as palavras, as sílabas 

e os fonemas. Neste sentido, Lyra e Eisenberg (2019) mostram que estudos têm 

revelado que o trabalho sistemático com a consciência fonológica se apresenta 

como fundamental para a alfabetização inicial. Sobretudo para aprender a ler e a 

escrever, o estudante precisa dominar as relações grafofonológicas, ou seja, as 

relações entre grafema/fonema.  

Segundo Barrera e Maluf (2003), a 

 
[...] consciência fonológica tem sido utilizada para referir-se à habilidade em 
analisar as palavras da linguagem oral de acordo com as diferentes 
unidades sonoras que as compõem. Operacionalmente, a consciência 
fonológica em sido estudada a partir de provas visando avaliar a habilidade 
do sujeito, seja para realizar julgamentos sobre características sonoras das 
palavras (tamanho, semelhança, diferença), seja para isolar e manipular 
fonemas e outras unidades suprassegmentares da fala, tais como sílabas e 
rimas. (BARRERA; MALUF, 2003, p. 492). 

 

Conforme os autores citados, a consciência fonológica é uma habilidade que 

vem sendo estudada e analisada como fundamental para a aprendizagem da leitura 

e da escrita, por estar relacionada à análise dos sons da fala na escrita.  

Para Soares (2020), a consciência fonológica perpassa por três níveis, entre 

eles estão:  
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FIGURA 2 – NÍVEIS DE CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 

 
FONTE: Adaptado de SOARES (2020). 

 

Como se pode perceber, inicialmente a criança aprende que a palavra é uma 

sequência sonora representada por letras, compreendendo o que é o significante e o 

significado, momento este que corresponde à consciência lexical, ou seja, o 

estudante aprende o conceito de palavra. Depois, a criança consegue segmentar a 

palavra em sílabas e, ao mesmo tempo, reconhece que estas são formadas por 

letras, assim, o estudante desenvolve a consciência silábica. E, por fim, o aluno 

identifica os fonemas nas sílabas e percebe que são utilizadas letras, dessa forma, 

desenvolve a consciência fonêmica.  

Neste sentido, Lyra e Eisenberg (2019) e Morais (1996) destacam que a 

consciência fonológica está relacionada a manipulação e reflexão das unidades da 

língua falada: as palavras, as sílabas e os fonemas. Assim, torna-se fundamental 

trabalhar questões como: a rima e a aliteração dentro de palavras. Ao propor 

atividades envolvendo a rima e a aliteração estamos dando ênfase ao som das 

sílabas e à repetição de consoantes ou de sílabas. A partir dessas atividades é 

importante trabalhar a consciência silábica, ou seja, desenvolver situações em que o 

estudante perceba que a palavra é segmentada em sílabas, como, por exemplo: 

bater palmas para verificar a quantidade de sílabas na palavra; roleta das sílabas; 

supressão de sílaba para formar outra palavra; entre outras. Dessa forma, percebe-

se que a manipulação das sílabas iniciais, medianas ou finais, é fundamental para 

que o estudante desenvolva a consciência de sílabas.  

Outra habilidade fundamental citada pelas autoras Lyra e Eisenberg (2019) 

diz respeito à consciência de palavras que está relacionada à capacidade de 

identificar na frase as palavras que a compõem, ordenando-as de modo a ter 
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sentido. Essa habilidade faz com que os alunos analisem as palavras enquanto 

categorias gramaticais e a sua posição na frase. A habilidade de consciência 

fonêmica, também citada pelas autoras, é a última a ser adquirida pelos estudantes, 

pois ela está relacionada à identificação e análise dos fonemas nas palavras. De 

acordo com Barrera (2000), com a exceção das vogais, os fonemas não são 

pronunciáveis isoladamente, eles são identificáveis como uma unidade na fala 

quando estão relacionados a outros fonemas, por isso, alguns autores defendem 

que esta habilidade depende de um contato direto com a escrita. Sendo assim, ela 

ocorre com frequência ao final do processo de alfabetização. 

Neste sentido, torna-se primordial o trabalho com as atividades que 

envolvem a consciência fonológica no início da alfabetização, ou seja, as tarefas que 

proporcionam a reflexão dos sons das palavras. Os estudantes podem explorar 

textos conhecidos de tradição oral, jogos e brincadeiras orais. De acordo com 

Guimarães (2005), quanto mais desenvolvida for a consciência fonológica, maior a 

possibilidade de aprendizagem da leitura e da escrita. 

É por meio das experiências com os textos que os alunos constroem o 

conceito de palavra e ao mesmo tempo desenvolvem a capacidade de segmentar as 

frases em palavras. Dessa forma, torna-se essencial que no início do processo da 

escrita sejam realizadas atividades com o foco nas palavras retiradas dos textos. 

Pois, essas tarefas proporcionam a compreensão do princípio alfabético e elas são 

imprescindíveis para desenvolver a percepção dos sons das palavras. Com isso, a 

rima e a aliteração favorecem os estudantes analisarem os sons das palavras, antes 

mesmo de dominarem a escrita. Cabe lembrar que a rima diz respeito a situações de 

análise dos sons iguais no final das palavras, já a aliteração pode ser trabalhada em 

momentos de reflexão e identificação de semelhanças entre as sílabas iniciais das 

palavras.  

Morais (2019, p. 136) elenca algumas atividades que auxiliam os estudantes, 

na fase da alfabetização, a compreender e dominar a escrita alfabética e a leitura. 

Para isso, o autor considera primordial auxiliar os alfabetizandos a se tornarem 

competentes nos aspectos destacados no QUADRO 6.  
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QUADRO 6 – QUE HABILIDADES DE CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA VAMOS PROMOVER NO DIA 
A DIA? 

 
 Separar palavras em suas sílabas orais; 
 Contar as sílabas de palavras orais; 
 Identificar entre duas palavras qual é a maior (porque vem mais sílabas); 
 Produzir (dizer) uma palavra maior que outra; 
 Identificar palavras que começam com determinada sílaba; 
 Produzir (dizer) uma palavra que começa com a mesma sílaba que outra; 
 Identificar palavras que rimam; 
 Produzir (dizer) uma palavra que rima com outra; 
 Identificar palavras que comecem com determinado fonema; 
 Produzir (dizer) uma palavra que começa com o mesmo fonema que outra; 
 Identificar a presença de uma palavra dentro da outra. 

 
FONTE: Adaptado de MORAIS (2019). 

 

O QUADRO 6 nos mostra algumas habilidades da consciência fonológica 

que visam o domínio dos sistemas fonológicos e ortográficos da nossa língua, estes, 

por sua vez, são essenciais para o ato de ler. Assim, o desenvolvimento da 

consciência fonológica está relacionado ao conhecimento das relações biunívocas, 

regulares entre fonema e grafema. Nos PCNs (BRASIL, 1997) são apresentados os 

princípios geradores dos tipos biunívocos, contextuais, e os morfológicos. O 

princípio biunívoco está relacionado ao sistema alfabético, ou seja, nas 

correspondências em que o grafema se refere apenas a um fonema ou vice-versa. 

As regras contextuais dizem respeito ao uso de mais de um grafema para notar um 

fonema, por exemplo: o uso de M/N antes de consoante. E as regras morfológicas 

que correspondem a aspectos morfológicos e às categorias gramaticais da palavra 

para fazer uso da forma correta, por exemplo: ANDA (R) verbos no infinitivo; 

PORTUGUESA (adjetivo gentílico); RIQUEZA (substantivo abstrato). Além das 

palavras regulares, temos as palavras irregulares que consistem em seguir uma 

regra imposta como norma, sem apresentar uma regularidade, nestes casos, as 

palavras precisam ser memorizadas. 

Neste sentido, Barrera e Santos (2019) apontam que  

 
[...] a apreensão do princípio alfabético – constituída pela compreensão de 
que as letras do alfabeto representam sons da fala e pelo domínio das 
relações entre as letras e os seus sons correspondentes – tem sido 
considerada a competência-chave para o acesso ao mundo da escrita. 
(BARRERA; SANTOS, 2019, p. 153). 

 



 
52 

 

Correa (2001) corrobora com esse ponto de vista, ao destacar que, para 

compreender e dominar o princípio alfabético, demandam-se capacidades cognitivas 

e linguísticas bem complexas que envolvem a compreensão de um sistema 

simbólico de representações da língua oral, cuja regras são totalmente arbitrárias.  

Assim, para aprender o princípio alfabético é necessário propor atividades 

de análise e comparação de sílabas faladas e escritas em palavras, frases e textos, 

para isso, a criança necessita de uma sistematização do conhecimento da língua 

escrita (GOMBERT, 2003). 

Pode-se dizer que as habilidades envolvidas no processo de alfabetização 

correspondem a: compreensão das diferenças entre a escrita e outras formas de 

gráficas; o domínio das convenções gráficas; o conhecimento do alfabeto; 

compreensão da natureza alfabética do nosso sistema de escrita; o domínio das 

relações entre grafemas e fonemas; saber decodificar palavras e textos escritos e 

saber ler, reconhecer globalmente as palavras. 

Spinillo (2013) menciona que a decodificação e a compreensão são 

elementos fundamentais e indissociáveis para a leitura. A autora destaca que os 

leitores iniciantes dependem da habilidade de decodificação, e, conforme vão 

avançando na escolaridade, a compreensão vai se tornando fundamental.  

Neste sentido, Soares (2020) destaca que cada fase da evolução da escrita 

nos mostra a aprendizagem da criança em relação à compreensão do princípio 

alfabético, portanto, durante este processo o foco é o sujeito da aprendizagem. 

Soares (2017) destaca que à medida que o professor determina os objetivos a 

serem alcançados, ele possibilita atividades e situações relacionadas às metas 

traçadas.  

Para compreendermos o que cada etapa da evolução da escrita nos revela, 

apresentaremos algumas reflexões em cada uma delas. O estudante, ao apresentar 

a escrita silábica sem valor sonoro, nos mostra que compreendeu que a palavra 

pode ser segmentada em sílabas e que cada segmento sonoro convencional, para 

ele, corresponde a uma letra, mesmo que esta letra não esteja diretamente 

relacionada ao som correspondente. Este momento nos mostra que a criança se 

apropriou da capacidade de fonetização da representação escrita, ou seja, ela 

percebe os sons presentes na sílaba. Nesta fase, cabe ao professor trabalhar com 

as atividades envolvendo as rimas e as aliterações, por meio de jogos e 

brincadeiras, como parlendas, trava-línguas, cantigas, poemas, destacando os sons 



 
53 

 

iguais. Outra possibilidade é o uso de músicas envolvendo o alfabeto, chamando a 

atenção para a relação das letras iniciais e a escrita de palavras que comecem com 

o fonema em destaque. 

À medida que a criança avança na escrita e começa a relacionar o som com 

a representação de um fonema para cada sílaba, e passa a escrever com valor 

sonoro, a criança nos mostra que ela compreendeu que cada segmento sonoro pode 

ser representado por uma letra. Apesar do estudante ter compreendido e fazer uso 

de letras com valor sonoro para escrever as sílabas, ele ainda não consegue ler o 

que escreveu sem a ajuda de uma imagem, assim, é comum a criança nomear as 

letras durante a leitura, mas não as identificar nas sílabas. Para que a criança 

avance de nível, o professor deve trabalhar com situações de escrita que mostrem 

aos estudantes a semelhança sonora em palavras que comecem com a mesma 

sílaba, destacando o que há de comum e de diferente entre o que é falado pelos 

alunos, por exemplo: PATO começa igual a PANELA, PANO, PAPO, ou seja, o PA 

não é o mesmo de PENEIRA.  

Na etapa de escrita alfabética, o estudante já percebe que as sílabas são 

segmentadas em unidades menores, os fonemas. Neste caso, o estudante já 

apresenta condições cognitivas e linguísticas para aprender todas as relações 

fonema-grafema, assim, ele começa a ler mesmo que de forma pausada. Com base 

nesse processo de evolução da escrita alfabética, compreende-se que o professor 

exerce um papel de mediador da aprendizagem, pois cabe a ele identificar as fases 

de compreensão dos estudantes em relação ao princípio alfabético, para 

encaminhar atividades que atendam a cada uma delas e ao mesmo tempo 

possibilitem o avanço para o outro nível.  

 Com isso, pode-se dizer que a leitura evolui da descoberta do princípio 

alfabético, passa pela aquisição progressiva do conhecimento do sistema de escrita 

alfabético e pela decodificação, e se consolida na constituição de um léxico mental-

ortográfico (MORAIS; LEITE; KOLINSKY, 2013).  

O item a seguir apresenta a discussão sobre a teoria da psicogênese da 

língua escrita na apropriação do princípio do sistema alfabético e a complexidade da 

ortografia na Língua Portuguesa, e as discussões foram baseadas nos autores 

Ferreiro (1995, 2011, 2015), Ferreiro e Teberosky (1999), Morais (2010, 2012) e 

Soares (2020). 
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2.3 A TEORIA DA LEITURA SEGUNDO A PSICOGÊNESE DA LÍNGUA ESCRITA 

SOB A ABORDAGEM CONSTRUTIVISTA 

 

Com o surgimento da teoria da Psicogênese da Língua Escrita (FERREIRO; 

TEBEROSKY, 1999), a criança passou a ser vista como um ser ativo que explora e 

procura compreender a natureza da linguagem falada à sua volta. Ela formula 

hipóteses, busca regularidades, coloca em teste suas descobertas e cria suas 

próprias formas de representar a linguagem e construir sua aprendizagem.  

Para Ferreiro (1995) e Ferreiro e Teberosky (1999), a aprendizagem da 

língua escrita corresponde à compreensão e à construção progressiva do princípio 

alfabético para que consigam ler e escrever. De acordo com a perspectiva 

construtivista, a escrita infantil perpassa pela evolução regular marcada por três 

períodos. Temos, portanto: no primeiro momento, uma distinção entre desenhar e 

escrever; ao desenhar a criança reproduz a forma dos objetos e ao escrever as 

formas dos grafismos não representam a forma dos objetos, e sim sinais que se 

assemelham a rabiscos ou traçados que lembram letras, inventam letras novas, e, 

por fim, aprendem as formas de acordo com seu uso social. Elas também criam 

critérios de diferenciação para explicá-las; entre eles há os intrafigurais e os 

interfigurais, o primeiro diz respeito à quantidade mínima de três letras para escrever 

uma palavra, e, posteriormente, que essas três letras não se repitam na sequência; 

enquanto o segundo critério está relacionado a modos de diferenciação entre a 

escrita de palavras diferentes, isto é: cada palavra recebe um conjunto próprio de 

letras.  

No segundo momento, os estudantes começam a perceber que as suas 

letras podem corresponder a diversas sílabas usadas para compor a palavra, além 

de notarem que a quantidade de letras que serão utilizadas na escrita pode ter 

relação com a quantidade de partes que são identificadas na oralidade. Esse é o 

início da fonetização da escrita, ou período silábico. Inicialmente, ele é marcado por 

uma letra por sílaba, e sem repetir as letras. As partes sonoras parecidas entre 

palavras começam a ser representadas por letras semelhantes. O último momento 

corresponde ao período silábico-alfabético, a criança percebe que a sílaba não pode 

ser considerada como uma unidade, que ela não é representada por uma letra 

apenas, além de reconhecerem que as sílabas podem ser formadas por uma, duas 

ou mais letras (FERREIRO, 2011).  
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A partir dessa evolução, a criança começa a compreender que a quantidade 

de letras com que vai escrever uma palavra pode ter correspondência com a 

quantidade de partes da oralidade. Na perspectiva construtivista, o alfabeto não é 

visto apenas como um conjunto de letras e sons a ser decorado, mas como um 

sistema notacional, e, como tal, precisa ser aprendido e compreendido a partir de 

sua utilização e reflexão.  

Segundo Morais (2012), a teoria da psicogênese presume que, para 

compreender o sistema de escrita, a criança precisa utilizá-lo e, assim, assimilará as 

propriedades do alfabeto como um sistema notacional, que serve para registrar as 

ideias em relação à língua que se fala. Dessa forma, ela vai internalizar as regras e 

aprender as convenções da língua escrita.  

Neste sentido, Ferreiro e Teberosky (1999) e Ferreiro (1995) destacam que, 

para a criança se apropriar do sistema de escrita, ela precisa compreender como 

funcionam as regras que orientam esse sistema. Além disso, as autoras apontam 

que não faz sentido os estudantes pronunciarem os fonemas isoladamente ou 

realizarem a leitura de sílabas, pois não pensamos nas letras separadamente, 

tampouco em sílabas formadas por duas letras. Outra questão fundamental 

defendida pelas autoras diz respeito à internalização dessas regras, que, por sua 

vez, demandam um tempo considerável para serem adquiridas. 

Neste sentido, Morais (2010) cita as propriedades essenciais para que o 

estudante se torne alfabetizado no sistema de escrita alfabética, conforme mostra o 

QUADRO 7. 

 
QUADRO 7 – PROPRIEDADES DO SISTEMA DE ESCRITA ALFABÉTICA QUE O APRENDIZ 

PRECISA RECONSTRUIR PARA SE ALFABETIZAR 
(continua) 

 
1. Escreve-se com letras que não podem ser inventadas, que têm um repertório finito e 

que são diferentes de números e de outros símbolos; 
2. As letras têm formatos fixos e pequenas variações produzem mudanças em sua 

identidade (p, q, b, d), embora uma letra assuma formatos variados (P,p,P,p); 
3. A ordem das letras no interior da palavra não pode ser mudada; 
4. Uma letra pode se repetir no interior de uma palavra e em diferentes palavras, ao 

mesmo tempo em que distintas palavras compartilham as mesmas letras; 
5.  Nem todas as letras podem ocupar certas posições no interior das palavras e nem 

todas as letras podem vir juntas de quaisquer outras; 
6. As letras notam ou substituem a pauta sonora das palavras que pronunciamos e nunca 

levam em conta as características físicas ou funcionais dos referentes que substituem; 
7. As letras notam segmentos sonoros menores do que as sílabas orais que 

pronunciamos; 
8. As letras têm valores sonoros fixos, apesar de muitas terem mais de um valor sonoro e 

certos sons poderem ser notados com mais de uma letra; 
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QUADRO 7 – PROPRIEDADES DO SISTEMA DE ESCRITA ALFABÉTICA QUE O APRENDIZ 
PRECISA RECONSTRUIR PARA SE ALFABETIZAR 

(conclusão) 
 

9. Além de letras, na escrita de palavras usam-se, também, algumas marcas (acentos) que 
podem modificar a tonicidade ou o som das letras ou sílabas onde aparecem; 

10.As sílabas podem variar quanto às combinações entre consoantes e vogais (CV, CCV, 
CVV, CVC, V, VC, VCC, CCVCC, ....), mas a estrutura predominante no português é a 
sílaba CV (consoante-vogal), e todas as sílabas do português contêm, ao menos, uma 
vogal. 
 

FONTE: Adaptado de MORAIS (2012). 
 

O QUADRO 7 nos mostra as dez competências que os estudantes precisam 

aprender e consolidar durante o processo de alfabetização para que compreendam 

o princípio alfabético e o funcionamento da língua escrita. Para isso, o docente deve 

explorar esses conhecimentos de forma que o estudante reflita cada uma delas e 

passe por essas fases até se alfabetizar.  

Visto que para se alfabetizar o estudante se apropria de vários 

conhecimentos sobre o sistema de escrita, Ferreiro e Teberosky (1999) consideram 

que a aprendizagem inicial da língua escrita perpassa pelo progresso da escrita. 

Porém, os estudos envolvendo a escrita foram amplamente divulgados e os níveis 

de evolução são utilizados para compreender as produções dos estudantes. A 

seguir, vejamos a definição de cada um deles:  

A fase pré-silábica diz respeito ao momento em que a criança faz distinção 

entre desenho e escrita. Observa-se em suas tentativas de escrita o uso intercalado 

de traçado de letras e números, além de outros símbolos que não se confundem 

com o desenho. Primeiramente, as crianças fazem traçados de falsas letras, porque 

ainda não perceberam os diferentes traçados das letras e fazem sem controle da 

quantidade. Aos poucos, o traçado das letras vai se definindo e vai aumentando a 

quantidade. Nas escritas, a criança começa a controlar a quantidade de letras: 

nunca menos de três e por volta de seis a sete, no máximo, para representar o nome 

daquilo que desejam. No processo evolutivo, ela percebe que os sinais ou letras não 

podem ser repetidos na sequência, e não aceitam escritas como AAAA, MMM, e sim 

ABA MAM, por exemplo.  

Caminhando em direção ao patamar mais elevado dessa fase, a criança 

elabora novas hipóteses de escrita associando a quantidade de letras com o 

tamanho do objeto, do animal ou da pessoa. Assim, para escrever “passarinho” pode 

colocar quatro ou cinco letras, mas, se estiver se referindo ao filhinho do passarinho, 
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colocar apenas três letras, “porque ele é pequenininho”; ou ainda três letras para a 

formiguinha, “porque ela é pequena”, e muitas letras para o trem, “porque ele é 

muito grande”. A quantidade de letras empregadas tem a ver com a ideia que ela 

tem do tamanho real do objeto ou do animal, manifestação que se denomina 

realismo nominal. Se o objeto for pequeno, ela usará poucas letras; se o objeto for 

grande, usará mais letras.  

Essa fase é a mais demorada, em termos de construção da criança.  

Na fase silábica, a criança percebe que o que se escreve tem uma relação 

com a fala, assim, elabora a hipótese. E passa a pronunciar a palavra antes de 

escrever. Geralmente as primeiras letras empregadas são as vogais, porque, na 

língua portuguesa, a maioria das palavras é composta por sílabas que terminam 

com as vogais. 

Nessa etapa, a criança realiza o controle das letras pela marcação da sílaba, 

com uma só letra. E, assim, escrever palavras monossílabas e dissílabas pode 

causar algum conflito se tiver que escrever “casa” – aa será de início difícil porque 

ainda está na sua memória o critério de representação da fase anterior, de não 

repetir traçados na sequência, mas não terá problemas se for uma palavra trissílaba: 

“menino” – e grafar as três vogais marcando as sílabas: e i o. 

Ferreiro e Teberosky (1999, p. 193) consideram essa fase de grande 

importância, como um salto qualitativo, pois a criança passa a trabalhar com a 

hipótese de que “a escrita representa partes sonoras da fala”. No entanto, é possível 

que a criança ainda não conheça as vogais e utilizará quaisquer letras ou traçados 

para marcar a sílaba, mas usará sempre um só traçado para cada sílaba. 

A fase silábico-alfabético é o momento em que a criança reconhece mais 

elementos na pauta sonora da sílaba pronunciada, ou seja, ela faz uso de mais 

letras para escrever uma sílaba. Sendo assim, ela analisa cada sílaba para 

identificar os sons e utilizar as letras identificadas, na escrita. Em geral, nessa fase, 

a criança já apresenta um maior conhecimento das letras do alfabeto, bem como de 

seus sons.  

Por fim, na fase alfabética, as crianças já identificaram a maioria das letras 

e seus sons analisando a escrita com mais profundidade com a maioria dos 

estudantes usando uma letra para cada fonema pronunciado. 

De acordo com as fases apresentadas por Ferreiro e Teberosky (1999), à 

medida que a criança se apropria dos conhecimentos que envolvem o sistema de 
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escrita alfabético, ela vai utilizando-os nas tentativas de escrita, e a aquisição do 

conhecimento ocorre de forma gradual. A FIGURA 3 representa o desenvolvimento 

da escrita segundo a autora. 

 
FIGURA 3 – OS PRESSUPOSTOS QUE FUNDAMENTAM AS IDEIAS DE FERREIRO 

 
FONTE: Adaptado de Soares (2017). 

 

A FIGURA 3 retrata os pressupostos adotados por Ferreiro no que tange ao 

desenvolvimento e à aprendizagem da escrita. A autora se fundamenta na 

psicogênese da língua escrita, considera as fases de desenvolvimento da escrita, 

observando a evolução de suas hipóteses e, assim, compreende a aprendizagem do 

princípio alfabético pela criança. Além disso, a escrita é vista como um sistema de 

representação, tendo como foco o desenvolvimento da escrita. 

À medida que a criança se apropria dos conhecimentos da língua escrita, ela 

percebe que aquela representação escrita pode ser lida. Inicialmente, ela pensa que 

todas as palavras faladas estão escritas na ordem em que foram ditas, porém, ao 

realizarem a leitura, os artigos não são identificados, dessa forma, elas leem os 

substantivos e o verbo. Após esta fase, o aluno já compreende que a leitura 

pressupõe as letras, mas que há algo além delas para que se possa compreender 

aquilo que está sendo lido (FERREIRO, 2011).  

Desse modo, percebe-se que escrever não é apenas converter aquilo que se 

escuta em formas gráficas, bem como ler não é a repetição oral daquilo que está 

escrito. Todos esses processos exigem uma construção mental, social e cultural de 

conhecimentos que são assimilados durante o processo de desenvolvimento e 

aprendizagem dos estudantes.  
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Sendo assim, há conhecimentos que só podem ser assimilados por meio de 

outras pessoas, ou seja, para a criança compreender que cada letra tem um nome 

específico e que cada uma possui as suas particularidades é necessário que isso 

seja ensinado por outras pessoas.  

Neste sentido, é fundamental que os estudantes tenham conhecimento das 

convenções da língua escrita, pois elas são a base para o conhecimento das 

palavras e para a aprendizagem da leitura, porém, esse conhecimento deve ir além 

da identificação dos sons das letras.  

Segundo Ferreiro e Teberosky (1999), antes de saberem ler, no sentido 

estrito do termo, os estudantes processam as informações dos textos que estão 

disponíveis para a leitura em seu cotidiano e no mundo letrado. Ademais, o ato de 

leitura deve ser concebido como um processo de coordenação de informações de 

procedência diversificada com todos os aspectos inferenciais (FERREIRO, 2015).  

De acordo com Barbosa e Guimarães (2013), na aprendizagem inicial da 

escrita, a noção de palavra está baseada em unidades de significação e não em 

classes de palavras. Assim, são reconhecidas mais facilmente as palavras que 

representam ideias ou objetos de pensamento (palavras lexicais ou de conteúdo, 

como substantivos e verbos). Entretanto, o pouco domínio da escrita dificulta o 

reconhecimento de palavras que não possuem significados que possam ser 

tomados como uma unidade de significação independente do universo linguístico, ou 

seja, as preposições, os artigos e as conjunções. Essas palavras são denominadas 

palavras de forma ou palavras gramaticais.   

Para que a criança avance na leitura, ela precisa estabelecer uma relação 

termo a termo com o que lê, de modo que haja a compreensão global do texto. Ao 

perceber que o que está escrito corresponde ao termo que é emitido, a criança 

revela a compreensão das estruturas da escrita, neste sentido, a construção do 

sistema de escrita é um processo de conhecimentos a serem adquiridos acerca da 

língua escrita.  

Soares (2020) destaca que no processo da leitura a criança precisa 

decodificar o conjunto de letras para chegar à cadeia sonora da palavra e a seu 

significado, porém, a leitura não corresponde somente ao reconhecimento de 

palavras, é necessário desenvolver habilidades de leitura de palavras em frases, e 

de frases formando textos. A partir do momento em que a criança lê frases, ela inicia 
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a fluência leitora, desse modo, as atividades propostas devem promover o avanço 

dessa etapa. 

No próximo tópico, será abordada a compreensão leitora segundo as 

contribuições da Psicologia Cognitiva, utilizando-se os autores: Barrera e Santos 

(2018); Correa e Mousinho (2013); Ferreiro (2015); Gomes e Boruchovitch (2013); 

Morais, Leite e Kolinsky (2013); Roazzi, Salles e Justi (2013); Salles e Parente 

(2002). 

 

2.4 A COMPREENSÃO LEITORA NA FASE INICIAL DA ESCOLARIZAÇÃO 

 

A compreensão da leitura é uma habilidade fundamental para a plena 

integração social do cidadão (BARRERA; SANTOS, 2018). É por meio dela que o 

indivíduo compreende a língua escrita presente em seu contexto. Os estudantes, 

antes de serem alfabetizados, já identificam os diversos textos presentes na 

sociedade, pois eles analisam as informações contidas nos materiais que circulam 

socialmente. 

A partir do processo de escolarização, os alunos aprendem a complexidade 

da língua escrita, e, à medida que eles vão se apropriando do sistema de escrita, 

prendem a atenção para a conversão grafema-fonema, dessa maneira, a 

compreensão leitora acaba ficando comprometida. De acordo com Barrera e Santos 

(2018), a decodificação deve ser trabalhada junto com os diferentes tipos de textos, 

para que a criança domine as estruturas textuais, e, assim, amplie a sua 

compreensão. 

Na aquisição do sistema de escrita, existem alguns fatores que exercem 

uma influência na habilidade da compreensão de texto, dentre eles, temos os 

processos linguísticos, cognitivos e metalinguísticos.  

Para compreendermos um texto não basta decodificar os grafemas em 

fonemas, muito pelo contrário, para compreendermos a linguagem precisamos ler 

além do que está escrito. Neste sentido, Roazzi, Salles e Justi (2013) apontam que  
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[...] enquanto a decodificação pode ser entendida como a capacidade de 
reconhecer e nomear corretamente as palavras que compõem um texto, a 
compreensão seria a capacidade de atribuir um significado ao texto. 
Compreender torna-se uma atividade de construção, interativa e ativa, que 
requer a integração de informações novas, contidas não apenas no texto, 
mas também no interior das estruturas de conhecimento do sujeito que está 
lendo (ROAZZI; SALLES; JUSTI, 2013, p. 42-43). 

 

Dessa forma, pode-se dizer que, para compreender um texto, o leitor precisa 

construir mentalmente uma representação daquilo que leu, a partir dos seus 

conhecimentos prévios do texto e das suas experiências de mundo. Assim, ao 

lermos o texto, buscamos em nossa memória todos os conhecimentos que estão 

guardados referentes àquilo que se leu. 

Correa e Mousinho (2013) destacam que ler é ressignificar o texto, e, que, 

durante a leitura, os conhecimentos vão se construindo e sendo apropriados, de 

modo que as habilidades linguístico-cognitivas são ativadas e possibilitam ao leitor 

estabelecer as relações entre aquilo que está escrito e a pauta sonora, realizando 

inferências, antecipações e comparações.   

Ferreiro (2015) e Morais, Leite e Kolinsky (2013) mencionam que o ato de ler 

deve ser concebido como um processo de coordenação de informações de 

procedência diversificada com todos os aspectos inferenciais, ou seja, o leitor exerce 

um papel fundamental no processo de compreensão textual. Para compreender um 

texto é preciso dispor de um conjunto de habilidades cognitivas relativas à língua 

oral, bem como a atenção, a memorização, os conhecimentos lexicais, os sintáticos 

e os semânticos, além das habilidades de raciocínio e de análise. 

Com isso, torna-se fundamental o conhecimento lexical ou o vocabulário, 

pois, à medida que o leitor apresenta dificuldade em atribuir um significado ao texto, 

simultaneamente, a compreensão acaba sofrendo interferência.  

Outro aspecto que influencia a compreensão leitora são os conhecimentos e 

os usos das normas gramaticais que auxiliam no entendimento das ideias das 

frases, ou seja, eles possibilitam o reconhecimento de palavras ou de sequências de 

palavras em uma frase, fazendo com que o leitor, de forma autônoma, entenda o 

texto lido.  

Após o domínio e a automação dos processos de reconhecimento de 

palavras, pode-se investir em atividades de compreensão leitora, trabalhando 

habilidades morfológicas, sintáticas e metatextuais (BARRERA; SANTOS, 2018). 
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De acordo com Salles e Parente (2002), quanto mais rápida for a 

identificação das palavras, mais recursos a memória de trabalho irá disponibilizar na 

realização de operações de análise sintática, semântica e de frases e na 

organização do texto, que são processos fundamentais para a compreensão da 

leitura. A memória de trabalho permite um armazenamento temporário de 

informações presentes no texto e de informações prévias que vão sendo resgatadas 

da memória de longo prazo, dessa forma, o leitor vai relacionando as informações 

para fazer a construção de sentido do texto.  

Roazzi, Salles e Justi (2013) destacam que a compreensão de um texto é o 

entendimento gradual das informações textuais e as de outro tipo que se juntam 

para formar um todo coerente. Como pode-se perceber, a compreensão leitora exige 

o domínio do significado das palavras para que o leitor possa buscar em sua 

memória o sentido atribuído àquela expressão e, consequentemente, estabelecer as 

conexões necessárias para a compreensão de toda a estrutura textual.  

Sem dúvida, a escolha do texto para o trabalho sistemático de ensino não 

pode ocorrer de forma aleatória. Ele deve conter palavras conhecidas pelo leitor, 

para que ele compreenda o que está sendo lido e estabeleça os sentidos com o 

texto. 

Micotti (2019) menciona três modelos de leitura: o primeiro modelo são os 

ascendentes, que se caracterizam por darem ênfase à decodificação do texto. O 

leitor se preocupa em decodificar a informação do texto, e a compreensão da escrita 

segue a ordem de identificação das letras, das sílabas e das palavras. Além disso, o 

leitor é um ser passivo e os seus conhecimentos não são importantes para a 

compreensão. Pode-se dizer que este modelo de leitura é comum na alfabetização 

tradicional. A fluência leitora está relacionada ao treino, e isso favorecerá a 

automação de decodificação e compreensão textual. 

Os modelos descendentes privilegiam o conhecimento do leitor ao invés da 

informação do texto. O leitor tem um papel fundamental na elaboração de hipóteses 

sobre o texto, ele é um ser ativo no processo de compreensão textual, pois suas 

experiências pessoais e contextuais auxiliam e possibilitam a interação entre ele e o 

texto. Este modelo permite que o leitor construa o sentido do texto, por meio das 

interpretações e das considerações que ele estabelece com o texto. Toda e qualquer 

experiência pode ser utilizada no momento da leitura de modo que o leitor possa 

fazer as inferências. Os modelos interativos estão relacionados ao modelo 
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ascendente e ao modelo descendente e explicam o comportamento leitor como 

parte integrante das diferentes estratégias. O leitor constrói o significado do texto, à 

medida que faz uso da decodificação e da compreensão, simultaneamente, assim, o 

leitor utiliza de todos os seus conhecimentos sobre os elementos visuais e sonoros, 

bem como a sua finalidade no momento da leitura. Pode-se dizer que o processo de 

leitura é interativo, possibilitando o diálogo entre os conhecimentos linguísticos do 

texto e os do leitor. Além disso, o leitor é maduro e competente e possui um grau de 

competência na compreensão. 

De acordo com o que apresentamos sobre compreensão leitora, pode-se 

dizer que para compreender um texto o leitor precisa dispor e combinar as 

habilidades cognitivas de processamento, de modo a atribuir o entendimento da 

palavra, da frase e do texto.  

É comum que os leitores iniciantes leiam lentamente e pausadamente, 

desconsiderando a pontuação e a prosódia para decodificar o texto, mas, conforme 

essas dificuldades vão sendo superadas, a leitura vai se modificando e a 

compreensão de textos vai se ampliando. 

Ensinar a compreender, para Gomes e Boruchovitch (2013), engloba as 

múltiplas e diversificadas esferas de competência do sujeito, as características 

pessoais do leitor, os propósitos da leitura e as circunstâncias em que ela ocorre. 

Assim, a compreensão do texto é determinada pela capacidade de escolher e de 

ativar os esquemas de conhecimento pertinentes a um texto concreto, por isso, o 

leitor tem um papel fundamental no processo de interpretação, já que a prática de 

leitura não é a identificação e reprodução de informações. O processo de leitura está 

relacionado à construção e à apropriação de sentidos com o texto. 

Por isso, o professor deve ensinar a compreensão leitora de maneira 

sistemática, permitindo que os estudantes tenham acesso a atividades envolvendo 

momentos de leituras de histórias e de diferentes textos, possibilitando a reflexão 

sobre o que está sendo lido. Essas atividades possibilitam ao leitor elaborar 

inferências em relação ao conteúdo global do texto falado/ouvido, lido, quanto à sua 

forma escrita e estrutural.  

O aluno deve participar de forma ativa, sendo importante reconhecer e 

considerar a bagagem que o estudante traz para escola. Dessa forma, ele torna-se o 

protagonista no processo, e o professor um mediador do conhecimento. 
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Portanto, o ensino da leitura no ambiente escolar perpassa o espaço 

institucional, e, por isso, temos que ressaltar a importância de toda a equipe na 

concretização de um projeto para todos aqueles que fazem parte da comunidade 

escolar.  
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3 PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 
 

Neste capítulo, são apresentados o tipo de pesquisa, os instrumentos de 

coleta de dados e os procedimentos de análise dos dados. 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Considerando que a pesquisa resulta na investigação de um objeto de 

estudo tendo como base a análise crítica e sistemática da realidade, optou-se pelo 

modelo de pesquisa qualitativa, tendo como referência Lüdke e André (2014). As 

autoras apontam cinco características desse modelo de pesquisa:  

a) a pesquisa qualitativa tem como fonte de dados o ambiente natural e o 

pesquisador como o seu principal instrumento, além do contato direto com 

o ambiente e a situação investigada;  

b) os dados coletados são descritivos, ou seja, há descrições de pessoas, 

situações, acontecimentos, desenhos e estratos de diferentes 

documentos;  

c) a preocupação com o processo é muito maior do que com o produto, o 

interesse do estudo recai sobre um determinado problema que é 

analisado ou ele se manifesta nas atividades, nos procedimentos e nas 

interações cotidianas;  

d) os significados que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de 

atenção especial pelo pesquisador, consideram-se os diferentes pontos 

de vista dos participantes;  

e) a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo (LÜDKE; 

ANDRÉ, 2014).  

Alves (1991) menciona que, para os pesquisadores qualitativos, a realidade 

é um construto social do qual eles participam, e este ambiente só poderá ser 

compreendido se os elementos de cada situação vivida ou presenciada forem 

considerados, observando, assim, as interações ocorridas e as suas influências.   

A pesquisa qualitativa, para André (2012, p. 29), permite “ao pesquisador se 

aproximar do contexto a ser pesquisado e de manter um contato direto e 

prolongado, sem realizar qualquer modificação”. Nesse sentido, optou-se como 
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estratégia metodológica o estudo de caso, pois, segundo Lüdke e André (2014), ela 

possibilita uma investigação aprofunda de uma unidade dentro de um sistema maior. 

O estudo de caso, segundo as mesmas autoras, se fundamenta em algumas 

características essenciais que orientam a pesquisa, estre elas temos: a descoberta, 

o pesquisador está em constante busca de elementos que surgem durante o estudo 

e que podem desempenhar um papel importante para a pesquisa; interpretação em 

contexto, torna-se fundamental considerar o contexto em que o objeto de estudo se 

encontra para que se compreenda o problema, as ações, as percepções, os 

comportamentos e as interações das pessoas em relação à situação analisada. 

Deve-se levar em conta as características locais do ambiente; retrata a realidade de 

forma completa e profunda, o pesquisador analisa a situação considerando o todo, 

destacando as inter-relações dos seus componentes; o uso da variedade de fontes 

de informação, o pesquisador busca uma variedade de dados, coletados em 

diferentes momentos; apresentar as experiências vividas e possibilitar 

generalizações; representa os diferentes pontos de vista presentes em uma 

situação, não há uma única e verdadeira perspectiva; compreender uma instância 

singular e única, em uma realidade multidimensional e historicamente situada. 

Como o estudo de caso possibilita uma visão mais profunda e ao mesmo 

tempo ampla e integrada de uma unidade social complexa, composta de múltiplas 

variáveis, definiu-se delimitar a pesquisa em uma instituição que apresenta alto 

índice na qualidade de ensino da leitura na RME de Curitiba.  

Lüdke e André (2014) descrevem três etapas do desenvolvimento do estudo 

de caso, entre elas temos: a fase exploratória; a coleta de dados; e a análise 

sistemática dos dados. A primeira etapa corresponde à delimitação clara do estudo, 

é o contato inicial com os documentos e com as pessoas relacionadas ao fenômeno; 

a segunda etapa é a coleta sistemática dos dados, a partir dos instrumentos e das 

técnicas determinadas para o estudo; e a terceira fase está diretamente relacionada 

à análise dos dados coletados. O QUADRO 8 mostra as etapas e a descrição do 

desenvolvimento da pesquisa.  
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QUADRO 8 – AÇÕES REALIZADAS NESTE ESTUDO DE CASO 

ETAPAS DO 
ESTUDO DE CASO 
(LÜDKE; ANDRÉ, 

2014) 
AÇÕES REALIZADAS NO ESTUDO DE CASO 

EXPLORATÓRIA 

Análise dos resultados do IDEB de 2017 das 185 escolas da rede 
municipal de Curitiba, serviu como parâmetro para a escolha de uma 
instituição que apresentou alto índice da qualidade de ensino na 
avaliação de larga escala, escolheu- se um núcleo regional de educação 
que estivesse localizado na periferia da cidade de Curitiba.  
Apresentação da pesquisa à escola e à professora regente do 1º ano do 
ensino fundamental. 
 

COLETA DE 
DADOS 

Aceite da docente em participar do estudo; 
Observação das práticas da professora que aceitou participar da 
pesquisa;  
Realização da entrevista com a professora regente;  
Análise dos documentos: Currículo, Projeto Político-Pedagógico (PPP) e 
planejamento das aulas da docente. 
 

ANÁLISE DOS 
DADOS 

Os dados foram sendo analisados no decorrer da pesquisa.  

FONTE: A autora (2020). 
 

A partir da delimitação das etapas do estudo de caso, percebe-se que o seu 

desenvolvimento se aproxima a um funil, como apresentam Lüdke e André (2014), 

pois analisaram-se os resultados obtidos no IDEB de 2017, que mostram o índice de 

qualidade educacional obtido nas 185 escolas, selecionou-se uma instituição que 

ficou entre as dez mais bem colocadas na RME de Curitiba, e a escola pertence a 

um núcleo regional localizado na periferia de Curitiba. A apresentação do IDEB das 

dez escolas tem a função de garantir a não identificação da escola pesquisada. 

O QUADRO 9 apresenta as dez primeiras escolas bem colocadas.  

 
QUADRO 9 – AS DEZ PRIMEIRAS ESCOLAS MAIS BEM COLOCADAS NO IDEB DE 2017 

(continua) 

COLOCAÇÃO ESCOLA BAIRRO NOTA 
IDEB 

1ª Escola Municipal Leonor Castellano - 
Ensino Fundamental Boqueirão 7,8 

2ª 
Escola Municipal Jardim Santo Inácio - 
Educação Infantil e Ensino 
Fundamental 

Santo Inácio 7,8 

3ª 
Escola Municipal Dom Manuel da 
Silveira D’Elboux - Educação Infantil e 
Ensino Fundamental 

Hugo Lange 7,5 
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QUADRO 9 – AS DEZ PRIMEIRAS ESCOLAS MAIS BEM COLOCADAS NO IDEB DE 2017 
(conclusão) 

COLOCAÇÃO ESCOLA BAIRRO NOTA 
IDEB 

4ª 
Escola Municipal Professora Sonia 
Maria Coimbra Kenski - Educação 
Infantil e Ensino Fundamental 

Santa Felicidade 7,3 

5ª 
Escola Municipal Jaguariaiva - 
Educação Infantil e Ensino 
Fundamental 

Bacacheri 7,3 

6ª 
Escola Municipal Graciliano Ramos - 
Educação Infantil e Ensino 
Fundamental 

Fazendinha 7,3 

7ª 
Escola Municipal Professor Guilherme 
Butler - Educação Infantil e Ensino 
Fundamental 

Hauer 7,3 

8ª 
Escola Municipal São Mateus do Sul - 
Educação Infantil e Ensino 
Fundamental 

Pinheirinho 7,3 

9ª 
Escola Municipal Cerro Azul - 
Educação Infantil e Ensino 
Fundamental 

Tingui 7,2 

10ª Escola Municipal São Luiz - Educação 
Infantil e Ensino Fundamental Água Verde 7,2 

FONTE: Adaptado de MELHORES... ([2021]). 
 

Após a seleção da instituição, definiu-se a turma participante da instituição, 

tendo como critério a aceitabilidade da docente em realizar o estudo. O QUADRO 10 

mostra um resumo deste estudo de caso. 

 
QUADRO 10 – RESUMO DO ESTUDO DE CASO 

ETAPAS DO ESTUDO DE 
CASO (LÜDKE; ANDRÉ, 2014) 

INSTRUMENTOS DE COLETA 
DE DADOS PARTICIPANTES 

EXPLORATÓRIA 

Resultados do IDEB (2017); 185 escolas. 

Delimitação do núcleo onde 
ocorreu a pesquisa; 

1 núcleo. 

Instituição com alto índice no 
IDEB de 2017. 

1 escola de ensino regular. 

COLETA DE DADOS 

Observação 1 turma.  

Entrevista 1 professora. 

Análise documental: Currículo, 
PPP e o planejamento das 
aulas da docente 

1 escola participante 

Aplicação de teste de leitura 3 testes 

ANÁLISE DOS DADOS Utilizaram-se os instrumentos 
selecionados. 

A professora e os estudantes 
da turma participante. 

FONTE: A autora (2020). 
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Para análise dos dados utilizou-se a triangulação, tendo como referência a 

relação entre as observações, a entrevista, os testes de leitura e os documentos que 

orientam a prática docente. Esta pesquisa ocorreu pela interação da pesquisadora 

em seu campo investigado, e, por meio dessa relação, foi possível produzir 

conhecimentos que possibilitaram a compreensão do ambiente escolar. 

 

3.2 FASE EXPLORATÓRIA: DELIMITAÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

 

Inicialmente buscou-se os dados da Prova Curitiba, aplicada em 2018 e 

2019, nas turmas do 2º ano e 4º ano do ciclo I, com o objetivo de analisar os 

resultados obtidos nos componentes curriculares de Língua Portuguesa em uma 

avaliação institucional, elaborada pela RME com o intuito de refletir, analisar e 

melhorar os processos de ensino-aprendizagem dos estudantes. Mas, ao solicitar os 

resultados das avaliações na Secretaria de Educação, obteve-se uma negativa 

referente à divulgação dos dados, pois, de acordo com o departamento do ensino 

fundamental, os dados ainda estavam sendo estudados internamente e, por isso, 

não era possível divulgá-los para fins de pesquisa.  

A partir dessa negativa, optou-se em estudar e analisar os resultados do 

IDEB de 2017, com o objetivo de selecionar as primeiras escolas que apresentaram 

índices satisfatórios, em relação à qualidade de ensino. Essa avaliação, de cunho 

nacional, permite que a aplicação da prova seja feita por um profissional capacitado 

pelo MEC, não havendo interferência do professor/regente durante a compreensão e 

interpretação do que está sendo proposto nas disciplinas de Língua Portuguesa e 

Matemática. Com isso, entendeu-se que a escolha por uma instituição que 

apresenta bons resultados na leitura pode mostrar como a docente planeja as 

práticas pedagógicas, que documentos regem o seu trabalho e quais os conteúdos 

previstos para a primeira etapa do Ensino Fundamental.  

Após a seleção das dez primeiras escolas mais bem colocadas no IDEB de 

2017, em Curitiba, escolheram-se o núcleo e a escola, por meio da indicação de 

uma alfabetizadora.  

 



 
70 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

Ao iniciar a coleta de dados, a pesquisadora apresentou-se à instituição e 

explicou o que pretendia com a pesquisa. Naquele momento, a direção atendeu-a 

prontamente e comunicou que conversaria com as professoras das turmas do 1º 

ano, do período matutino.  

Na semana seguinte, a pesquisadora retornou à instituição para verificar a 

resposta das docentes e iniciar as observações. Neste primeiro encontro foram 

observadas duas turmas, no período de duas horas cada uma. Verificou-se que essa 

divisão do tempo atrapalharia a coleta de dados, pois este período não era suficiente 

para observar, analisar e registrar as situações envolvendo a leitura. Com isso, 

selecionou-se a turma que se destacou na organização e no envolvimento dos 

estudantes durante as atividades propostas. É importante destacar que a docente 

tinha entrado na escola naquele ano, assim, ela não fazia parte do corpo docente no 

ano em que ocorreu a prova do IDEB em 2017.  

 

3.3.1 Caracterização do universo da pesquisa 

 

A RME de Curitiba é formada por 1853 escolas, sendo 3 de Educação 

Especial e 182 de Ensino Fundamental, distribuídas entre as 10 regionais, cada uma 

agrega um conjunto de bairros que se aproximam territorialmente. Dentre os 

diferentes núcleos, definiu-se para o campo empírico da pesquisa um núcleo 

localizado na periferia da cidade, e nele selecionou-se uma unidade de ensino 

regular que se encontra no ranking das dez melhores escolas da RME de Curitiba, 

em uma avaliação de larga escala. 

Como critério de escolha da instituição que participou da pesquisa, usou-se 

o alto índice no IDEB de 2017, que corresponde à média de 7.8 no desempenho da 

unidade de ensino na avaliação da Prova Brasil, além de ser destaque por implantar 

novas práticas metodológicas no núcleo regional pesquisado.  

Em 2018, realizou-se o primeiro contato com a escola e com a docente, a 

fim de explicar a pesquisa que seria desenvolvida. A equipe gestora informou que o 

 
3 Total de escolas da RME de Curitiba em 2018. 
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estudo só poderia iniciar mediante a autorização do Departamento de Ensino 

Fundamental, da Secretaria Municipal de Educação (SME).  

Dessa forma, foi encaminhada a solicitação ao setor responsável para a 

realização da pesquisa, e, após a aprovação do pedido, iniciou-se a coleta de dados. 

 

3.3.2 Universo da pesquisa 

 

Ao me apresentar na escola, em fevereiro de 2019, após a liberação do 

Departamento de Ensino Fundamental da SME de Curitiba, expliquei à direção da 

escola o objetivo da pesquisa e como ela estava organizada, assim, já pude 

conhecer a estrutura da instituição, bem como o seu funcionamento.  

Nesse momento, defini com a direção a turma que participaria da pesquisa, 

para isso, a docente seria consultada sobre a participação na pesquisa. Após este 

primeiro contato, me apresentei e conversei com a docente, para explicar o que eu 

faria, e entreguei-lhe o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO 1), 

documento que tem por finalidade propiciar aos participantes da pesquisa uma 

explicação do que seria desenvolvido, bem como os seus benefícios, para que a 

participação fosse livre e consciente. Ele está registrado sob o nº 3.312.857 no 

Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Setor da Saúde da 

Universidade Federal do Paraná. 

 

3.3.3 Caracterização da estrutura e dos sujeitos participantes da pesquisa 

 

A Escola foi criada em 1967, e recebeu várias denominações até que, em 

2002, a instituição passou a utilizar a atual denominação. Ela possui 09 salas de 

aula, sala para apoio, biblioteca, sala para supervisão, sala de direção, sala de 

professores, cozinha, banheiros, almoxarifado geral, almoxarifado de educação 

física, almoxarifado para a limpeza, sala para a empresa de limpeza, secretaria, 

laboratório de informática, pátio coberto, cancha, pátio, espaço para horta e 

estacionamento. Todas as salas de aula possuem televisores interligados ao 

televisor central, ao vídeo e DVD da sala dos professores.  

A instituição tem aproximadamente 525 estudantes nos 2 turnos de 

funcionamento, sendo distribuídos nas 9 turmas de cada período, da educação 

infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, no sistema de ensino regular.   
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As famílias participam e acompanham, com assiduidade, a vida escolar de 

seus filhos, mais da metade dos pais possui o Ensino Médio, há muitas mães que 

não trabalham fora e mais de 60 por cento delas possui uma renda familiar superior 

a 3 salários-mínimos. A instituição se localiza em região afastada do centro da 

cidade, e ela é a escola mais requisitada no bairro. 

As docentes organizam os planejamentos em grupos por etapas de atuação. 

De acordo com os projetos desenvolvidos pela escola são definidos e selecionados 

os conteúdos de acordo com o Currículo Básico, Diretrizes Curriculares, tema 

gerador e subtemas, encaminhamentos e critérios de avaliação. Apesar dos 

encaminhamentos metodológicos partirem de temas geradores, observou-se uma 

visão mais tradicional do ensino, principalmente na seleção de algumas atividade 

desenvolvidas pelas docentes. 

A instituição de ensino se preocupa em oferecer o melhor ensino, por isso, o 

corpo docente tende a se preocupar bastante com o rendimento dos estudantes, 

realizando frequentes avaliações, o que acaba interferindo no acompanhamento do 

ensino-aprendizagem dos estudantes. Assim, percebe-se o engajamento do corpo 

docente na rotina escolar, e muitos já estão na escola há bastante tempo. 

A professora definiu-se como: formada em Pedagogia e possui 

especialização em Educação Especial. Atua como professora alfabetizadora há 19 

anos, sendo que desde 2012 na RME de Curitiba. O ano de 2019 foi seu primeiro 

ano de docência na referida escola. A docente seguia uma rotina de atividades em 

sala, todos os dias fazia a leitura do alfabeto exposto acima do quadro de giz, 

escrevia no quadro as atividades que seriam realizadas, contava os estudantes, 

fazia o calendário, a chamada e a oração. Durante as observações verificou-se que 

a docente tem um perfil tradicional na organização da rotina. Nas aulas observadas, 

os estudantes não tiveram momentos de atividades que envolvessem o movimento 

em sala de aula, havendo predominância de tarefas individuais, pois, de acordo com 

ela, não há espaço suficiente em sala para realizar momentos que exijam mudanças 

na organização da sala de aula, o que não corresponde com a realidade.  

As carteiras estavam dispostas em fileiras individuais. 

A professora é bastante comunicativa com os estudantes, mas, em vários 

momentos, demonstrou uma postura mais autoritária, dificultando o diálogo com os 

estudantes.  
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A sala de aula tem como decoração o alfabeto em letras maiúsculas, de 

forma, na parte superior do quadro de giz, e cartazes elaborados pela professora. 

Nenhuma produção dos alunos constava nas paredes da sala.  

A turma era formada por 30 alunos, sendo 14 meninas e 16 meninos, era 

tranquila, comunicativa e produtiva. Havia um bom relacionamento entre os 

estudantes e a professora.  

 

3.4 PROCEDIMENTOS E COLETA DE DADOS 

 

3.4.1 Observação participante 

 

No primeiro dia da pesquisa, observei duas turmas de 1º ano, mas verifiquei 

que a troca entre turmas atrapalhava o acompanhamento das atividades propostas 

pelas docentes e dificultava a observação das crianças, pois há uma rotina 

diferenciada seguida pelas docentes no início da aula, e, após o intervalo, o tempo 

destinado às atividades após o recreio acabava sendo menor. 

Dessa forma, em comum acordo com minha orientadora, definiu-se que eu 

faria uma observação participante acompanhando uma turma de 1º ano. A coleta de 

dados ocorreu durante o ano letivo de 2019, conforme descrição efetuada no 

QUADRO 11. 

 
QUADRO 11 – ORGANIZAÇÃO DA COLETA DE DADOS 

(continua) 
DATA DURAÇÃO ENCAMINHAMENTO 

15/03/2019 2 horas Termo de consentimento 

29/03/2019 4 horas Observação 1 

05/04/2019 4 horas Observação 2 

12/04/2019 4 horas Observação 3 

26/04/2019 4 horas Observação 4 

03/05/2019 4 horas Observação 5 

10/05/2019 4 horas Observação 6 

31/05/2019 4 horas Observação 7 
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QUADRO 11 – ORGANIZAÇÃO DA COLETA DE DADOS 
(conclusão) 

DATA DURAÇÃO ENCAMINHAMENTO 

07/06/2019 4 horas Observação 8 

26/06/2019 4 horas Entrevista e análise do planejamento 

06/09/2019 3 horas 1º Teste de leitura 

25/10/2019 3 horas 2º Teste de leitura 

29/11/2019 3 horas 3º Teste de leitura 

06/12/2019 2 horas Devolutiva dos testes de leitura 

FONTE: A autora (2019). 
 

Termo de consentimento – (15/03/2019) – Nesse primeiro encontro, a 

docente me apresentou aos estudantes e eu pude explicar o que faria ali nos 

próximos encontros. Em seguida, entreguei o documento que eles levariam para 

casa para os pais lerem e autorizarem ou não a participação do estudante na 

pesquisa. O termo de consentimento foi enviado às famílias e, posteriormente, 

entregue à docente.  

Como apresentado no QUADRO 11, fiz no primeiro semestre as 

observações in loco nas aulas de Língua Portuguesa, de março a julho, às sextas-

feiras, das 7h:30min às 11h:30min. A entrevista com a docente foi realizada em 

junho. A análise do planejamento e a aplicação dos três testes de leitura foram 

realizadas nos meses de setembro, outubro e novembro.  

Finalizei a pesquisa de campo, em dezembro de 2019, após 49 horas in 

loco. 
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4 DESCRIÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS: AULAS – 
DOCUMENTOS: PLANO DE ENSINO – DOCUMENTOS LEGAIS – ENTREVISTA 
COM A PROFESSORA 

 

As observações das aulas foram registradas no diário de bordo (APÊNDICE 

1) e descritas abaixo, conforme a ordem cronológica. 

Quando iniciei a observação participante no campo de pesquisa, preocupei-

me em evitar a participação excessiva em sala de aula, para não me envolver com 

os participantes gerando interferência sobre os comportamentos e/ou fatos. A 

princípio, os estudantes ficaram surpresos com a minha presença e queriam saber 

quem eu era e o que estava fazendo ali. Em seguida, expliquei que estaria com eles 

todas as sextas-feiras durante alguns meses para observar as atividades de leitura 

que realizavam em sala com a professora.  

Nos primeiros momentos da pesquisa, os estudantes demonstraram-se 

curiosos com a minha presença, ficavam me olhando para ver o que estava fazendo, 

e sempre alguma criança me perguntava se eu ia dar aula para eles. Com o passar 

do tempo, a minha presença foi se tornando comum aos estudantes e às 

professoras e a nossa relação foi possibilitando uma aproximação maior, de modo 

que eu pudesse observar e refletir sobre o cotidiano. 

As observações no campo de pesquisa estavam pautadas na prática 

docente, com destaque ao ensino da leitura, das reflexões realizadas com o texto e 

da sistematização do princípio alfabético. 

Para atestar os princípios do estudo de caso, o envolvimento do pesquisador 

in loco por um período prolongado, a observação do campo, a escuta e os 

questionamentos dos fatos ocorridos foram elementos primordiais para a análise do 

objeto pesquisado. 

Observação 1 – (29/03/2019) – A professora iniciou a rotina com a lista das 

atividades ORAÇÃO, ABRAÇO, ALFABETO, CALENDÁRIO, CONTAGEM, 

ATIVIDADES, RECREIO, LANCHE, AGENDA, ATIVIDADES, que seriam 

desenvolvidas durante a manhã, e ela destacou a letra inicial de cada palavra. 

Em seguida, foi cantada a música do alfabeto e das vogais. A, A, A, da 

abelhinha; E, E, E de escovinha. Neste momento, a professora trabalhou a oralidade 

e a leitura das letras.  
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Depois, ela fez a contagem dos estudantes usando os palitos para relacionar 

o número e a quantidade.  

Após, foi realizada uma roda de conversa sobre o aniversário de Curitiba, 

destacou-se os lugares mais conhecidos pelos estudantes da turma. Os estudantes 

receberam as palavras “PA R A B É N S” e “C U R I T I B A” escritas em um papel, a 

docente solicitou aos estudantes que recortassem as letras e formassem as 

palavras, e, nesse momento, foram realizadas a leitura e a escrita. Na oralidade, 

destacou-se a formação das palavras e a docente foi nomeando cada letra utilizada; 

depois, os estudantes fizeram um desenho para ilustrar a mensagem, como mostra 

a FOTOGRAFIA 1. 

 
 

FOTOGRAFIA 1 – FORMAÇÃO DE PALAVRAS 

 
FONTE: Acervo da pesquisadora (2019). 

 

Logo em seguida, os estudantes fizeram a leitura de livros literários que 

estavam dispostos em uma caixa de leitura. Cada estudante escolheu o livro de sua 

preferência. Observou-se que na caixa havia uma quantidade significativa de livros, 

o que possibilitava ao leitor ampliar o seu repertório literário, como pode ser visto na 

FOTOGRAFIA 2.  

 
FOTOGRAFIA 2 – CANTINHO DA LEITURA 

 
FONTE: Acervo da pesquisadora (2019). 

 

Observação 2 – (05/04/2019) – A professora iniciou a manhã com o registro 

da rotina no quadro destacando a letra inicial de cada palavra. Enquanto a 

professora estava realizando o registro no quadro, um estudante me perguntou: 
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“Qual é o seu nome?”, eu respondi dizendo: HELAINNE com H, ele disse que o seu 

nome começava como o meu. 

O estudante escolhido para ser o ajudante foi o HENRIQUE4. Neste 

momento, a professora destacou, na oralidade, outras palavras que iniciavam com a 

mesma letra, exemplo: hora, hospital. Em seguida, a professora escreveu no quadro 

HENRIQUE, classificando cada letra em consoante e vogal.  

Depois, a turma assistiu ao vídeo da música do alfabeto da turma da Monica, 

A,B,C, e, em coro, os estudantes cantaram-na (vídeo).  

Observação 3 – (12/04/2019) – A professora realizou a rotina e o registro no 

quadro do que seria realizado na manhã. Os estudantes fizeram a leitura dos meses 

do ano no calendário e no registro da rotina, a professora destacou a letra inicial de 

cada palavra: ROTINA, ORAÇÃO, CALENDÁRIO, CHAMADA, ALFABETO, 

ATIVIDADES, RECREIO, LANCHE, AGENDA, CASA.  

Em seguida, a professora trabalhou geografia no livro didático na atividade 

sobre “gostos e preferências”, e, para iniciar, foi realizada a leitura das imagens e, 

na sequência, os alunos tiveram que completá-las com as letras que estavam 

faltando (as vogais). A professora destacou o som das letras na escrita das palavras.  

Nesta atividade de completar as palavras, a professora iniciou com o 

verbete: M___C____RR___ ____. Ela mostrou que ali havia letras ocultas e, na 

oralidade, destacou o som das sílabas, de modo que os estudantes percebessem o 

que estava faltando. Na primeira palavra, os estudantes demoraram para perceber o 

som das letras, eles inicialmente foram falando letras aleatórias, sem preocupação. 

M A C U R R Ã O.   

A professora falou aos estudantes que eles tinham que escutar o som das 

letras para depois completar a palavra. Neste momento, ela explicou e fez o som da 

letra /C/, dizendo que o /CA/ é o mesmo de /CASA/. Mesmo com a dica de que ao 

lado da letra /C/ vem a vogal /A/, os estudantes foram falando as letras /U/, /E/, sem 

considerarem o som da que estava ausente.  

A professora, novamente, pediu que eles prestassem atenção ao som que 

faltava. Então ela disse: quando a letra /C/ se junta com o /A/ faz /CA/, de /CASA/, 

/CA/ de calendário. Um aluno diz que MONICA também tem /CA/. A professora 

continua dando outros exemplos: /CABIDE/, /CADEIRA/, /CANELA/.  

 
4 Nome fictício usado para preservar a identidade do estudante. 
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Depois, a professora destacou a primeira sílaba /MA/ dizendo /M/ com /A/ 

faz /MA/ de /MARISTELA/, de /MARIA/ e de /MATHEUS/. Em seguida, a professora 

diz que /CA/ é o mesmo de /CARRÃO/. Na sequência, a professora mostrou a 

imagem de uma /SOPA/ e perguntou: /SOPA/ começa com que letra? Em coro, os 

alunos responderam, com /S/. É /S/ com? /O/ (os alunos responderam em coro). A 

docente diz aos estudantes que é só eles prestarem a atenção para a letra, porque 

ela tem som. /E/ agora /P/ com /A/, /PA/ (os alunos respondem em coro), então, fica 

/SOPA/.  

E /SA/ é /S/ com /A/ (os alunos respondem em coro), a professora pediu 

para os estudantes repetirem a sílaba para perceberem o som do /SA/. A docente 

repete, novamente, /SA/ /LA/ /DA/, dando destaque à sílaba /LA/, nesse momento, 

as crianças já perceberam melhor o som da sílaba /LA/.  

Na palavra, a professora mostra que a primeira já está escrita /B/A/N/A/N/A 

e questiona os alunos sobre qual é a letra que irá junto com /B/ para fazer /BA/, 

rapidamente, os estudantes responderam /A/. Ela reforça a resposta dos alunos 

dizendo que para fazer o /BA/, é preciso usar a letra /A/, e para fazer /NA/, eu 

preciso da letra /A/. Durante essa resposta, alguns estudantes disseram outras letras 

que não eram vogais e a professora mostra no alfabeto (fixado na parede) que as 

letras utilizadas são as que estão em amarelo, ou seja, as vogais.  

Na palavra /GATO/, os estudantes perceberam o som das letras /A/ e /O/ 

rapidamente. Agora, em /PEIXE/, ela destacou a sílaba /PE/, os estudantes falaram 

/O/, /U/, /I/, depois do /P/. A docente chamou a atenção, dizendo que a letra /P/ já 

estava escrita e que eles tinham que usar só as vogais. A professora explicou que 

quando pronunciamos /PE/ parece que falamos só /P/, mas que temos a vogal /E/ ao 

lado e, assim, temos /PE/. Agora, /PÁSSARO/ é /P/ com? Os alunos responderam 

/A/, a professora confirma a resposta, isso /PA/. E /SSA/? Para explicar a regra 

ortográfica do uso dos dois /S/, a professora falou que ali havia os dois irmãos 

brigões /SSA/. E, para terminar a escrita da palavra, ela perguntou qual era a letra 

que estava faltando no /RO/, é /R/ com /O/.  

Em seguida, a professora escolheu uma criança para dizer qual letra deveria 

ser escrita ao lado do /B/ para fazer /BI/, um estudante respondeu /I/, e agora no /CI/ 

é /C/ com /I/, alguns alunos disseram /I/. E para fazer /CLE/, a professora enfatizou a 

última letra da sílaba, para que os estudantes identificassem que a letra que estava 

faltando era o /E/; ela enfatizou o som durante a fala. E no /TA/, as crianças dizem 
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/T/ com /A/. E, por último, os estudantes tiveram que pensar quais letras estavam 

faltando na palavra /P____P____/. 

Depois do recreio, ela trabalhou com as noções de lateralidade tendo como 

referência o corpo. A professora explorou as ideias de frente, atrás, direita, e 

esquerda. Para isso, foram feitos dois contornos do corpo, um de um menino e um 

de uma menina. A partir da representação dos alunos, em papel bobina, a 

professora solicitou aos estudantes que a ajudassem a dividir o contorno do corpo 

ao meio, ela aproveitou e explorou a ideia de metade. A docente pediu para que um 

estudante fosse até o quadro e colocasse o barbante, de modo que o corpo ficasse 

dividido em duas partes iguais. Depois, ela trabalhou a noção de direita e esquerda 

explorando o corpo com a brincadeira do espelho.  

Para encerrar, os estudantes fizeram a leitura do alfabeto na ordem 

alfabética e, em seguida, de trás para frente, com o auxílio da docente, pois muitos 

não conseguiram nomeá-las nessa ordem. 

Observação 4 – (26/04/2019) – A professora iniciou a aula com o registro da 

rotina no quadro: ORAÇÃO, CALENDÁRIO, MÚSICA, ALFABETO, AVALIAÇÃO, 

RECREIO, LANCHE, AGENDA, ATIVIDADE, CASA. A professora fez o calendário 

no quadro registrando: ONTEM – HOJE – AMANHÃ. Nesse momento, as crianças 

relembraram a música da SEMANINHA e cantaram-na. E, em seguida, o estudante 

João5 falou que era dia 26, e, ao ser questionado da data do dia anterior, ele 

respondeu corretamente dizendo que tinha sido 25. A professora, ao ler os nomes 

dos meses do ano, destacou a letra inicial do mês de ABRIL.  

Depois, os estudantes realizaram o jogo do alfabeto. Para isso, a docente 

escreveu as letras do alfabeto no quadro, sem as vogais, e os estudantes fizeram a 

leitura dele; se os estudantes falassem alguma vogal, a docente iniciava a leitura 

novamente. Em seguida, os estudantes falaram o nome das vogais que estavam 

faltando e eles foram identificando a posição de cada uma no alfabeto. Durante a 

tarefa, explorou-se as noções de lateralidade, direita e esquerda. Usando como 

referência as vogais, a docente elaborou uma lista coletiva de palavras que 

iniciassem com elas, conforme o QUADRO 12. 

 
5 Usou-se nome fictício para preservar a identidade do estudante. 
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QUADRO 12 – LISTA DE PALAVRAS QUE COMEÇAM COM AS VOGAIS 
A E I O U 

ABELHA ELEFANTE IGREJA ORELHA UVA 

AVIÃO ESCOVA ÍNDIO OVO URSO 

ÁRVORE ESPADA IGUANA OLHOS URUBU 

 ESTRELA ISABELA   

 ESCOLA ISABELI   

FONTE: Acervo da pesquisadora (2019). 
 

Durante a construção da lista, um aluno diz que /SUCO/ começa com /U/ e a 

professora rapidamente corrige dizendo que /SUCO/ começa com /S/, e não com 

/U/. Em seguida, os estudantes fizeram a leitura das palavras dispostas no quadro, e 

a professora destaca que a vogal /E/ tem o som de /É/ em algumas palavras.  

Logo após, a professora começa a apagar as letras das palavras, 

aleatoriamente, e ela dá alguns exemplos de outras palavras que se iniciam com a 

letra que foi apagada.  

Para finalizar a manhã, os estudantes tiveram a “Hora da leitura”. Este 

momento é destinado à leitura do livro deixado na sala pelo agente de leitura. O livro 

que estava na sacola era “Nicolau tinha uma ideia”, de Ruth Rocha. Os estudantes 

acompanharam a narrativa atentamente, mas, como este momento foi próximo à 

saída, os alunos não tiveram tempo de explorar o texto lido.  

Observação 5 – (3/5/2019) – A professora iniciou com o registro da rotina 

no quadro. Depois, ela trabalhou o calendário, a leitura dos meses do ano e os dias 

da semana. Na sequência, a professora fez a leitura do alfabeto e corrigiu a tarefa 

de casa, que consistia na junção das vogais.  

Em seguida, a professora trabalhou com o poema “Semana inteira”, de 

Sergio Caparelli (2003), descrita no QUADRO 13. 
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QUADRO 13 – POEMA “SEMANA INTEIRA” 
 

A SEMANA INTEIRA 
A SEGUNDA FOI, A FEIRA 

PRECISAVA DE FEIJÃO 
TERÇA FOI À FEIRA 

PRA COMPRAR UM PIMENTÃO 
A QUARTA FOI À FEIRA 

PRA BUSCAR QUIABO E PÃO 
A QUINTA FOI À FEIRA 

POIS GOSTAVA DE AGRIÃO 
A SEXTA FOI À FEIRA 

TEM BANANA TEM MAMÃO 
SÁBADO NÃO TEM FEIRA 

E DOMINGO TAMBÉM NÃO. 
 

FONTE: CAPPARELLI (2003, p. 17). 
 

A docente destacou o título do texto e fez a leitura apontada. Depois, pediu 

para que os estudantes localizassem as palavras SEGUNDA, TERÇA, QUARTA, 

QUINTA, SEXTA-FEIRA, SÁBADO e DOMINGO. Após os estudantes grifarem todas 

as palavras, a docente destacou a primeira letra da palavra DOMINGO.  

Em seguida, a professora pediu para os alunos escreverem a frase: A 

SEMANA TEM 7 DIAS.  Na sequência, eles enumeraram os dias da semana de 

acordo com a ordem que eles aparecem, e a docente deu ênfase na letra inicial de 

cada uma: (1) D; (2) S; (3) T; (4) Q; (5) Q; (6) S; (7). Na atividade seguinte, os 

estudantes recortaram e colaram os dias da semana, de acordo com a ordem 

correta. A última atividade realizada foi a elaboração de uma lista de guloseimas 

para a festa de aniversário do seu alfabeto: BRIGADEIRO; BOLO; BEIJINHO; 

COXINHA; PASTEL. 

Observação 6 – (10/5/2019) – A professora fez a rotina do dia no quadro. 

Em seguida, ela iniciou a correção da tarefa de casa de Língua Portuguesa, dando 

ênfase na letra inicial de cada palavra escrita. No 2º exercício, os estudantes tiveram 

que ler a palavra para identificar qual era a correta e, posteriormente, grifá-la. A 

professora, ao fazer a correção dessa tarefa, registrou as palavras no quadro e 

analisou a escrita de cada uma, de acordo com o QUADRO 14. 

 
QUADRO 14 – LISTA DE PALAVRAS 

ILHA AVE IOIÔ AVIÃO 

PATINS DADOS PATINETE DEDOS 

URSO PEGADA URUBU PETECA 

FONTE: Acervo da pesquisadora (2019). 
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Durante a correção da tarefa, a docente explicou que a palavra: /U/RU/BU 

tinha três pedacinhos; para mostrar as sílabas, ela fez a leitura pausadamente de 

cada uma delas, /U/RU/BU/. Desse modo, os estudantes perceberam as sílabas que 

compõem a palavra. No próximo exemplo, a professora destacou que as duas 

palavras escritas começavam com a letra /A/, um estudante foi chamado para falar 

quais eram as palavras, e, rapidamente, ele respondeu: /AVIÃO/ e /AVE/. 

Na sequência, a professora analisou a palavra, e, em coro, os estudantes 

leram a palavra e separaram-na em sílabas: /A/ /VI/ /ÃO/. A professora perguntou 

aos estudantes quantos pedacinhos ela tinha, os estudantes disseram três, depois 

eles fizeram a mesma coisa com a palavra AVE. 

A docente explorou outras questões relacionadas às palavras estudadas: 

AVIÃO e AVE. Ela menciona que /AVIÃO/ começa com /A/ e termina com /ÃO/, /A/, 

/O/, /~/, igual o /ÃO/ de macarrão, João, cão, enquanto a palavra /AVE/ termina com 

/E/. 

As próximas palavras analisadas foram: /DADOS/, /DEDOS/, os estudantes 

tiveram que identificar e ler a palavra DADOS. Neste instante, a docente comparou-

as mostrando o que elas tinham em comum e o que diferenciava uma da outra. 

Observou-se que ambas começavam com /D/ e terminavam com /DOS/, mas que 

enquanto uma tinha /A/ na primeira sílaba, a outra tinha /E/.  A docente perguntou 

aos estudantes como que ficava /D/ com /A/, /DA/ e /D/ com /E/, /DE/. A professora 

destaca a diferença entre o som da primeira sílaba em /DEDOS/ e em /DADOS/. 

Outras palavras analisadas foram /PEGADA/ e /PETECA/, os estudantes 

analisaram os sons das sílabas que formam as palavras /PE/ /TE/ /CA/; /PE/ /GA/ 

/DA/; /P/ com /E/ /PE/, /T/ com /E/ /TE/, /C/ com /A/ /CA/, /P/ com /E/ /PE/ /G/ com 

/A/, /D/ com /A/ /DA/. Os alunos leram as palavras /PETECA/ e /PEGADA/. A 

professora mostrou o som inicial e final das duas palavras, os estudantes puderam 

observar que elas começam iguais, mas que se diferem no restante.  

Em seguida, a professora escreveu no quadro as palavras /ISABELA/ e 

/ISABELI/ e perguntou o que elas tinham de diferente, os estudantes disseram que o 

final delas ela diferente, uma terminava com /A/ e a outra com /I/.  

Após, a professora distribuiu um envelope para cada criança contendo letras 

recortadas e fez a atividade do troca de letras. Pediu para que os alunos 

escrevessem a palavra MAPA, com as letras que estavam no envelope, observou-se 

quais sílabas formavam /MA//PA/. Logo em seguida, eles procuraram a letra /C/, /P/, 
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/N/ e /D/, e, ao substituir a primeira letra de /MAPA/ pelas letras mencionadas, temos 

/CAPA/, /PAPA/, /NAPA/, /LAPA/. A cada formação de uma nova palavra trabalhou-

se a quantidade de sílabas, o som das sílabas iniciais e finais e a leitura das 

palavras, conforme a FOTOGRAFIA 3. 

 
FOTOGRAFIA 3 – USANDO O ALFABETO MÓVEL NA FORMAÇÃO DE PALAVRAS 

 
FONTE: Acervo da pesquisadora (2019). 

 

Observação 7 – (31/5/2019) – A professora realizou o registro da rotina no 

quadro e escolheu o ajudante do dia com o jogo da forca. Depois, ela entregou a 

palavra AMARELINHO e pediu para os estudantes formarem outras palavras: /AMA/, 

/MAR/, /AR/, /LINHO/, /ANA/, /RIO/, /MARIA/, /ANEL/, /MALA/. Ao nomear as letras 

das palavras, a professora classifica cada uma delas em consoante /C/ e /V/ e 

verifica a quantidade de sílabas em cada uma, conforme a FOTOGRAFIA 4. 

 
FOTOGRAFIA 4 – DESCOBRINDO PALAVRA DENTRO DE PALAVRA 

   
FONTE: Acervo da pesquisadora (2019). 
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Logo após, os estudantes fizeram a cruzadinha com a letra /B/, como 

podemos ver nas FIGURA 4 e FOTOGRAFIA 5. 

 
FIGURA 4 – CRUZADINHA DAS SÍLABAS 

BA BE BI  BO BU    
        
B A L A     
E      B  
B O N E C A A A 
E    O  L  
    B  E  
    R  I  
 B O C A  A  

FONTE: Acervo da pesquisadora (2019). 
 

FOTOGRAFIA 5 – CRUZADINHA COM PALAVRAS QUE INICIAM COM A LETRA B 

 
FONTE: Acervo da pesquisadora (2019). 

 

Observação 8 – (7/6/2019) – A professora fez o registro da rotina no quadro 

com as atividades do dia, a leitura dos meses do ano, do alfabeto, dos números até 

29 e das dezenas do cartaz. Ela realizou a brincadeira da forca para que os 

estudantes descobrissem quem seria o ajudante do dia. Em seguida, foi construído 

um acróstico com o nome da ajudante, para isso, foi usado o critério de que as 

palavras que seriam escritas tinham que iniciar com cada uma das letras do nome 

da ajudante. Após a conclusão do acróstico, conforme a FIGURA 5, os alunos 

fizeram a leitura das palavras com o auxílio da docente.  
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FIGURA 5 – ACRÓSTICO COM O NOME DA AJUDANTE 
I6 S A B E L L E 
S A R A     
A B E L H A   
B O T A     
E L E F A N T E 
L E Ã O     
A S A      

FONTE: Acervo da pesquisadora (2019). 
 

A partir do nome ISABELA, os estudantes tiveram que encontrar outra 

palavra. Um estudante fez a leitura da palavra escondida, BELA, e os demais 

disseram que havia a palavra ASA, porém, a docente mencionou que para formar a 

palavra as letras não poderiam mudar de lugar.  

A professora escreve, no quadro, o nome ISABELA e separa /ISA/ de 

/BELA/. Neste instante, ela explica o significado da palavra /BELA/ e o seu uso na 

expressão “A BELA ADORMECIDA”, que, neste caso, /BELA/ se refere a algo lindo 

e maravilhoso. 

Em seguida, a professora retomou a história “A escolinha do monstrinho”, 

que havia sido iniciada em outro dia, realizando a leitura do livro, e, à medida que a 

narrativa foi sendo contada, as imagens foram sendo mostradas. A docente explorou 

cada uma das atitudes apresentadas pelo personagem principal.  

Em seguida, foi realizada a leitura dos combinados da turma do monstro que 

estavam fixados na parede. Neste momento, os estudantes relacionaram as 

situações descritas na história com o seu cotidiano.  

Na hora do lanche, a docente fez a leitura do livro “O menino que aprendeu 

a ver”, de Ruth Rocha, e, ao final, alguns alunos comentaram a história. Na 

sequência, os estudantes registraram a tarefa de casa e se organizaram para a 

próxima aula, de matemática, em que foi trabalhada a adição. 

Para garantir a fidedignidade dos dados foram utilizados os recursos de 

áudio (gravador) e imagem (foto) para auxiliar no registro das observações no diário 

de campo. Além disso, elaborou-se um protocolo de registro das práticas 

desenvolvidas em sala de aula e as suas categorias, de acordo com o QUADRO 15. 

 

 
6 Usou-se um nome fictício para preservar a identidade da estudante. 
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QUADRO 15 – PROTOCOLO DE REGISTRO DAS PRÁTICAS METODOLÓGICAS NAS TURMAS 
DE 1º ANO 

PROTOCOLO DE REGISTRO DAS PRÁTICAS METODOLÓGICAS NAS TURMAS DE 1º ANO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Instituição____________________________________________________ 

 
Data da observação____________________  

OBSERVAÇÕES: descrição das atividades realizadas, do espaço utilizado para a aplicação das 
atividades, dos materiais utilizados, do envolvimento dos estudantes, das dificuldades e 
facilidades na realização das atividades propostas. 

FONTE: A autora (2018). 
 

A partir do protocolo de registro das aulas, criaram-se as categorias para a 

organização dos dados coletados durante as atividades de sala de aula, conforme a 

FIGURA 6. 

 
FIGURA 6 – CATEGORIAS PARA A ORGANIZAÇÃO DOS DADOS COLETADOS DURANTE AS 

OBSERVAÇÕES IN LOCO 
 

 
FONTE: A autora (2019). 

 

Conforme a FIGURA 11, os conteúdos obtidos nas observações foram 

organizados em categorias expressas por palavra. Para Laville e Dionne (1999), a 

palavra constitui a menor unidade de pesquisa, e representa as ideias que estão 

direta ou indiretamente relacionadas ao objeto de pesquisa.   

De acordo com Minayo et al. (1994), as categorias se referem a uma classe 

ou série de elementos que possuem as mesmas características e que se associam 

para explicar um conceito, ou seja, as categorias são utilizadas para agrupar as 

ideias e/ou expressões que se referem a um conceito. Neste mesmo sentido, Guba 

e Lincoln (1981) destacam que as categorias devem refletir os propósitos da 

pesquisa. Para eles, as categorias devem ser exclusivas, de modo que as diferenças 

entre elas fiquem bem claras.  
 

Ensino de leitura 

Alfabetização Letramento Planejamento 
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4.1 DOCUMENTOS 

 

A análise documental adotada nesta pesquisa incluiu o estudo do Currículo 

do Ensino Fundamental da RME (CURITIBA, 2020), o PPP (CURITIBA, 2017) da 

escola pesquisada e o planejamento da docente (2019). Esta análise complementa 

os dados coletados nas observações e na entrevista com a docente. De acordo com 

Caulley (1981), a análise documental busca informações concretas nos documentos 

a partir de questões ou hipóteses de interesse.  

Flick (2009, p. 236) aponta que: “[...] o pesquisador deve considerar quem 

produziu os documentos, com que objetivo, quem os utiliza em seu contexto natural 

[...]. Deve-se evitar manter o foco apenas no conteúdo sem levar em conta o 

contexto, a utilização e a função dos documentos”. 

Com base nas ideias do autor, os documentos pertencem a um grupo de 
fonte estável, por isso permitem ao pesquisador verificar a autenticidade das 

informações coletadas durante a entrevista, as observações e a análise do 

planejamento. Após a elaboração das categorias, verificou-se a recorrência dos 

temas nos diferentes documentos analisados, com o intuito de compará-los aos 

demais dados da pesquisa. 

Neste sentido, Lüdke e André (2014) mencionam a importância de algumas 

informações acerca da análise documental, entre elas: o tipo de documento; o 

contexto; fonte de informação; os temas tratados; momento; a natureza do material 

coletado; autores. Com base nos autores citados, selecionaram-se alguns critérios 

para a análise documental dessa pesquisa, conforme o que é apresentado na 

FIGURA 7. 
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FIGURA 7 – CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DOCUMENTAL 
 

 
FONTE: A pesquisadora (2021). 

 

A partir dos critérios selecionados e elencados pela pesquisadora, realizou-

se um estudo minucioso do PPP (CURITIBA, 2017), do planejamento das aulas da 

docente (2019) e do Currículo do Ensino Fundamental: Diálogos com a Base 

Nacional Comum Curricular (CURITIBA, 2020). Cabe ressaltar que os dois primeiros 

documentos foram elaborados antes da publicação do Currículo do Ensino 

Fundamental da RME. As informações coletadas foram organizadas, conforme o 

QUADRO 16:  

Critérios para a análise documental 
 

Tipo de documento: consiste em classificá-
lo quanto a sua forma.  

Contexto: corresponde a função principal do 
texto, quem os produziu, com que objetivo e 
a quem se destina.  

Autores: são as pessoas que produziram o
texto e que respondem pelas informações
contidas no texto. 

 

Temas tratados se referem às ideias 
recorrentes que aparecem no texto. 

Momento: período de elaboração, vigência ou 
data de publicação do documento.  

Natureza do material coletado: a qual 
suporte textual o texto pertence, ou seja, 
qual é a função social do texto. 
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QUADRO 16 – ELEMENTOS DO CURRÍCULO DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CURITIBA (2020) 
(continua) 

CLASSIFICAÇÃO 
DOS DADOS SÍNTESE 

Tipo de documento O Currículo é um documento oficial de cunho institucional. 

Contexto O Currículo do Ensino Fundamental: Diálogos com a BNCC, da SME de 
Curitiba, é resultado do trabalho coletivo dos profissionais da RME e 
corrobora com os princípios postos na BNCC e no Referencial Curricular 
do Paraná, o qual expressa que os sistemas de ensino e os PPPs das 
escolas necessitam considerar, em todas as suas ações educativas, que 
os direitos de aprendizagem dos estudantes devem ser garantidos. Esses 
direitos são assegurados por um currículo em ação que articula os 
conhecimentos científicos e históricos aos saberes que os estudantes 
trazem de seu cotidiano, o que contribui para que os sujeitos continuem a 
aprender ao longo da vida, melhor compreendam a realidade e possam, 
assim, colaborar na construção de uma sociedade mais justa, democrática 
e inclusiva (BRASIL, 2017). O direito à aprendizagem, portanto, 
democrática, baliza as ações e decisões das escolas da RME. Dessa 
forma, deve-se asseverar que cada uma, nos seus PPPs e na 
consolidação de suas propostas educativas, garanta a equidade e a 
inclusão como princípios a serem defendidos por todos os envolvidos no 
processo de ensino e de aprendizagem. Na RME, defende-se uma 
educação humanizadora, por meio da qual os sujeitos da aprendizagem 
são valorizados em sua cultura e em seus saberes. Uma educação de 
qualidade reconhece os saberes advindos da comunidade em que os 
estudantes estão inseridos e os articula aos conhecimentos 
“historicamente construídos sobre o mundo físico, social e cultural para 
entender e explicar a realidade”, garantindo a função social da escola, 
sem perder de vista a formação integral do sujeito (BRASIL, 2017, p. 18). 
O planejamento possibilita às escolas a sistematização do trabalho 
pedagógico. Na RME, os planejamentos constituem-se como 
instrumentos que permitem a reflexão e o redimensionamento do 
trabalho pedagógico. É necessário realizar planejamentos que considerem 
quem são os estudantes, suas famílias e/ou responsáveis, suas culturas, 
suas histórias e seus contextos de vida, articulando, como afirma Moreira 
(2007), o conhecimento científico aos saberes advindos da realidade. Ao 
realizar esse planejamento, tem-se como foco a organização de um 
trabalho pedagógico comprometido com a consolidação das 
aprendizagens dos estudantes, o que contribui com o professor na 
definição e no alcance dos objetivos de aprendizagem estabelecidos, 
considerando as características de um planejamento elaborado com 
vistas ao direito à aprendizagem. O professor especifica as estratégias, 
as atividades diversificadas e diferenciadas, a exploração de diferentes 
recursos didáticos e a reorganização dos tempos e espaços. Por 
atividades diversificadas e diferenciadas, compreende-se a 
sistematização e a mediação do professor em encaminhamentos didático-
pedagógicos que possibilitem aos estudantes serem atendidos em suas 
singularidades. O trabalho pedagógico com a linguagem, nessa 
perspectiva, não se concentra em identificação de categorias linguísticas, 
em atividades que não tenham finalidade comunicativa ou que sejam 
descontextualizadas. O processo de alfabetização pressupõe o trabalho 
com a apropriação do sistema de escrita alfabética e está diretamente 
relacionado à compreensão dos princípios de funcionamento do sistema e 
ao domínio das convenções que regulam a correspondência entre letras 
ou grupos de letras e seu valor sonoro, de modo a levar os estudantes a 
lerem e escreverem textos, até o final do segundo ano. 
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QUADRO 16 – ELEMENTOS DO CURRÍCULO DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CURITIBA (2020) 
(conclusão) 

CLASSIFICAÇÃO 
DOS DADOS SÍNTESE 

Contexto símbolos linguísticos, mas como processo que demanda do leitor 
habilidades cognitivas e metacognitivas. Neste sentido, a proficiência 
leitora é desenvolvida por meio de 
comportamentos, procedimentos e estratégias de leitura, os quais 
precisam ser ensinados para serem apreendidos. Em relação ao 
comportamento leitor, ressalta-se que compreende tanto a relação do 
leitor com o texto quanto a interação entre leitores. Alguns 
comportamentos a serem desenvolvidos, de acordo com Lerner (2002), 
estão relacionados a “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”. O trabalho com o eixo leitura prevê a formação do leitor 
de literatura, ou o letramento literário. As práticas literárias na escola 
devem preservar a leitura efetiva de textos, mantendo-se o prazer que 
essa atividade suscita, ao mesmo tempo em que garanta uma 
organização de acordo com os objetivos da formação do estudante. Além 
de despertar o gosto, a formação para a literatura envolve o 
desenvolvimento de habilidades para percepção das especificidades, 
estratégias e recursos expressivos e estéticos utilizados pelos autores de 
textos literários. O letramento literário só se efetiva, então, quando há um 
intenso processo de interação entre leitor e texto, quando há um 
desvelamento, uma exploração da obra nos seus diversos aspectos, um 
compromisso com a formação de um sujeito. Para tanto, o aprendiz 
necessita de um ensino sistematizado, pois a leitura é um processo 
complexo, e não meramente sequencial. 

Autores Os especialistas da SME e os profissionais das escolas da RME. 

Temas tratados Direito à aprendizagem, educação de qualidade, planejamentos, reflexão e 
o redimensionamento, organização, alfabetização, sistema de escrita 
alfabética, letramento, apropriação da leitura e da escrita, consciência 
fonológica, ato de ler. 

Momento  Os profissionais das escolas da RME participaram de diferentes 
momentos desse processo de discussão sobre a organização curricular, 
que teve início em 2017, com continuidade até 2019, tendo em vista que a 
BNCC é um documento normativo e necessita ser implementado até 2020. 

Natureza do material 
coletado 

O material é público e está disponível no site da SME de Curitiba. 

FONTE: A autora (2021). 
 

O currículo é o documento que orienta a organização escolar. É ele que 

viabiliza o processo de ensino-aprendizagem. Segundo Sacristán (1998), o currículo 

é a ligação entre a cultura e a sociedade exterior à escola e à educação; entre o 

conhecimento e cultura herdados e a aprendizagem dos alunos; entre a teoria e a 

prática possível, dadas determinadas condições.  

Com base no currículo tem-se um outro documento que descreve o perfil da 

escola e que apresenta todas as características da instituição, bem como a sua 

identidade. Dessa forma, analisou-se o PPP para conhecer as suas particularidades 
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e verificar quais os pressupostos do currículo estão presentes no PPP da instituição 

e compará-los. O QUADRO 17 dispõe da análise do PPP, sendo destacados os 

trechos mais relevantes para a pesquisa. 

 
QUADRO 17 – ANÁLISE PRELIMINAR DO PPP 

(continua) 

CLASSIFICAÇÃO 
DOS DADOS SÍNTESE 

Tipo de documento O PPP é um documento oficial de cunho institucional. 

Contexto O PPP entende que o conhecimento é produto da relação sujeito-objeto, 
historicamente situado e coletivamente construído. A escola apresenta 
como objetivos: o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo 
como meio básico o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; [...]. 
A escola entende que esta educação deve permear a todos os aspectos 
do ser humano nas suas dimensões bio-psico-social e cultural, priorizando 
a construção do conhecimento de forma dinâmica, criativa, comprometida, 
contextualizada, prazerosa e desafiadora.  
Projeto: Leitura como fonte de prazer e recuperação. A utilização da 
leitura como recurso na recuperação das dificuldades de aprendizagem 
(leitura e escrita), propiciando a todos os alunos, e principalmente àqueles 
com dificuldades de leitura e escrita, acesso ao conhecimento e melhoria 
da aprendizagem através da literatura infantil e leitura de diferentes fontes 
de informação, garantindo no espaço da biblioteca a leitura como prazer, 
como divertimento, sendo eficaz para a melhoria da aprendizagem e, 
assim, estimulando a leitura consciente e reflexiva dos livros e outras 
fontes tais como jornais, revistas e outros. Este projeto é realizado através 
de empréstimo semanal de livros ou revistas para todos os alunos com 
horários definidos, com a ajuda das inspetoras. A criança empresta o livro 
por uma semana, devolvendo-o na semana seguinte. Os pais são 
estimulados a lerem junto com seus filhos. 
[...]Para alcançarmos sucesso nesta gestão, teremos como instrumentos 
de ação, dentre outros, a elaboração dos planejamentos e as reuniões 
pedagógicas. Bem como a formação continuada de nossos profissionais 
através do incentivo para participarem de cursos promovidos pela 
mantenedora, dos estudos realizados nas permanências e nas reuniões 
pedagógicas e da organização da semana de estudos pedagógico. 
Os planejamentos trimestrais são organizados em grupos por etapas de 
atuação, áreas em reuniões pedagógicas (trimestralmente); de acordo 
com os projetos desenvolvidos pela escola são definidos e selecionados 
os conteúdos de acordo com o Currículo Básico, Diretrizes Curriculares, 
tema gerador e subtemas, encaminhamentos e critérios de avaliação. A 
Escola utiliza-se do Currículo Básico da Secretaria Municipal da Educação 
de Curitiba (como norteador dos conteúdos a serem trabalhados) e das 
Diretrizes Curriculares como diretrizes pedagógicas. Os planejamentos 
semanais são organizados nos dias de permanência, com permanência 
dirigida, onde são planejados as atividades e os conteúdos a serem 
desenvolvidos durante a semana e suas estratégias em conjunto com a 
supervisão e/ou vice-direção da escola; em grupos dos ciclos e etapas. 
A escola entende o currículo como eixo de organização do trabalho da 
escola, construído sobre sólidas bases científicas, partindo de 
pressupostos de uma teoria pedagógica crítica, comprometida com a 
transformação e solução dos problemas da sociedade. 
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QUADRO 17 – ANÁLISE PRELIMINAR DO PPP 
(conclusão) 

CLASSIFICAÇÃO 
DOS DADOS SÍNTESE 

Contexto Texto como objeto de estudo: Tendo como objetivo do ensino de Língua 
Portuguesa que o aluno aprenda a produzir e interpretar textos, a escola 
procura permitir ao aluno o acesso ao universo de textos, ensinando-o a 
produzi-lo e interpretá-lo, incluindo diferentes tipos de textos com 
diferentes intenções, tais como: notícias, receitas, cartas, propagandas, 
bulas, placas de sinalização, informativos, narrativos, literários, 
humorísticos, não verbais, etc., a fim de que o texto possa favorecer a 
reflexão crítica e imaginativa, o exercício de formas de pensamento mais 
elaboradas e abstratas, para, assim, o aluno poder ter plena participação 
numa sociedade letrada. Leitura: Partindo da interação com a diversidade 
de textos lidos; com estratégias que facilitem ao aluno o real entendimento 
do texto e suas interpretações. Sendo sempre trabalhados textos 
significativos aos alunos dentro dos Temas Geradores desenvolvidos 
pela escola. Análise Linguística do texto: Partindo do pressuposto de que 
o texto é o nosso objeto de 
estudo que possibilita reflexões sobre a língua, contribuindo para que o 
aluno construa a sua própria forma de escrita, o 
professor será o mediador através da realização da análise linguística do 
texto.  
Literatura: Proporcionar aos alunos o contato com o mundo mágico dos 
livros, remetendo-os às histórias fantásticas, promovendo vontade de ler e 
conhecer. Construir, por meio da leitura: conceitos, concepções, formando 
critérios, gostos e sensações. É indiscutível a importância da literatura na 
formação de qualquer criança, ouvir histórias, muitas histórias, é a 
aprendizagem para tornar-se leitor. O contato com um texto literário deve 
ser primeiramente através da oralidade, ler para as crianças provoca 
emoções e suscita o imaginário, a curiosidade possibilita a descoberta de 
soluções para diversos conflitos e impasses, é o entendimento do mundo 
pelos olhos dos autores e pela vivência dos personagens, com o 
encantamento da literatura. 
[...] as ações pedagógicas devem ser planejadas: a partir da 
problematização da realidade social e natural e dos conhecimentos 
prévios dos alunos; buscar a estruturação de respostas, cientificamente 
aceitas, às hipóteses elaboradas individual ou coletivamente pelos alunos; 
ter como premissa que é pelo uso dos conceitos cotidianos que as 
crianças dão sentido às definições e explicações dos conceitos científicos; 
considerar que o desenvolvimento depende de ações mentais e práticas 
exercidas pela criança no ambiente e com seus colegas. 

Autores Este documento teve a participação de todos os membros que compõem a 
comunidade escolar, entre eles estão: professores, equipe pedagógica e a 
equipe diretiva, sendo que a aprovação ocorreu mediante a consulta com 
todos os segmentos responsáveis pela elaboração.  

Temas tratados Leitura; planejamento; currículo; texto; literatura. 
Momento  O regimento foi elaborado em 2017, mediante a solicitação de atualização 

do documento conforme o modelo padrão enviado pela SME.   
Natureza do material 
coletado 

O material é público e está disponível no site da SME de Curitiba. 
 

FONTE: A autora (2021). 
 

O PPP expressa diretamente a cultura escolar, nele temos acesso a 

questões específicas de cada instituição, como, por exemplo: o modo de pensar, de 

agir, os valores e as concepções de ensino que permeiam o trabalho pedagógico 
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escolar. Este documento apresenta os objetivos e formas de funcionamento da 

instituição escolar, e, partindo dessa premissa, foram analisados os Planos de aula 

da docente para verificar como ela sistematiza a sua forma de trabalho, tendo como 

base os documentos apresentados anteriormente e que regem o seu trabalho 

docente. O QUADRO 18 mostra a análise feita pela pesquisadora no material de uso 

pessoal da professora alfabetizadora.   

 
QUADRO 18 – ELEMENTOS DOS PLANOS DE AULA 

(continua) 

CLASSIFICAÇÃO 
DOS DADOS SÍNTESE 

Tipo de documento Os planos de aula são documentos pessoais, de cunho institucional.  

Contexto Observou-se os planos de aula referentes ao primeiro trimestre e início 
do segundo trimestre. Estes materiais se referiam ao trabalho diário da 
docente em sala de aula. Os planos de aula contemplavam todas as 
disciplinas e havia o uso de diferentes gêneros textuais durante as 
aulas de Língua Portuguesa, dentre eles temos: crachá, lista com os 
nomes, cartaz, cantiga, vários títulos literários, música, quadrinha, 
parlenda, trava-língua, poema. As atividades propostas em Língua 
Portuguesa têm como base o texto e foram organizadas em Sequência 
Didática, usando, normalmente, uma narrativa literária para introduzir o 
tema e, após o trabalho com o texto, as atividades davam ênfase à 
palavra (letra inicial, vogais, letras usadas na formação de palavras, 
formação de novas palavras a partir da principal), e, durante a leitura, os 
estudantes analisavam e classificavam as letras que formavam a palavra, 
em consoante e vogal, além de refletirem sobre a quantidade e sílabas. 
As atividades de formação de frases eram propostas a partir da 
segmentação das palavras e a ordenação com sentido. Verificou-se o 
trabalho com rima, sílabas para a formação de palavras. A docente 
utilizava atividade padrão para toda a turma, porém, ela fazia 
atendimento individualizado de acordo com a necessidade de cada 
estudante; aqueles que apresentavam dificuldade na aprendizagem 
sentavam-se próximos à professora para que ela pudesse auxiliá-los. No 
ambiente alfabetizador, encontravam-se os crachás dos estudantes, 
cartazes de alguns textos trabalhados, quadro de rotina, alfabeto móvel, 
caixa de livros literários, alfabeto na parede, calendário. Nas atividades 
desenvolvidas pela docente, o uso de imagem estava sempre presente 
para auxiliar a escrita e a leitura. As atividades realizadas diariamente 
possibilitaram a construção do princípio alfabético. No início do ano, a 
professora usou vídeos de músicas do alfabeto para favorecer a 
memorização e a nomeação das letras. Houve predominância no 
trabalho de consciência fonológica, sendo comum atividades de 
supressão de fonemas iniciais, substituição de fonema inicial, rima, e, a 
partir dessas atividades, a docente trabalha a formação de palavras e, 
esporadicamente, formação de frases. Durante a observação do 
planejamento, observou-se que o trabalho em grupo sempre ocorreu em 
dupla, os momentos de leitura foram esporádicos e as avaliações 
ocorreram trimestralmente; e estas foram adequadas aos estudantes que 
possuíam laudo. As atividades de compreensão textual eram realizadas 
no livro didático, semanalmente.   
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QUADRO 18 – ELEMENTOS DOS PLANOS DE AULA 
(conclusão) 

CLASSIFICAÇÃO 
DOS DADOS SÍNTESE 

Autores A professora participante da pesquisa. 

Temas tratados Planos de aula, gêneros textuais, texto, leitura, princípio alfabético, 
consciência fonológica, planejamento e compreensão textual. 

Momento  Os planos foram elaborados semanalmente durante o ano letivo de 2019. 

Natureza do material 
coletado 

Documento pessoal e particular.  

FONTE: A autora (2021). 
 

Como se pode perceber, os planos de aula são instrumentos norteadores do 

trabalho docente, pois revelam a articulação entre os objetivos de aprendizagem e o 

ensino, assim, a docente pode estruturar melhor a sua prática pedagógica. 

 

4.2 ENTREVISTAS 

 

A entrevista foi utilizada para que a pesquisadora pudesse compreender o 

discurso da professora, no que tange à concepção de alfabetização, de letramento, 

e de planejamento.  

Segundo Seidman (1991, p. 4), a entrevista “provê o acesso ao contexto do 

comportamento da pessoa e, desse modo, fornece um modo de compreender o 

significado desse comportamento”.   

O roteiro foi aplicado em um momento específico com a professora, no 

ambiente escolar, de modo que a participante sofresse menos interferência possível.  

O instrumento de coleta de dados da entrevista (APÊNDICE 2) foi elaborado 

com questões semiestruturadas para que a participante pudesse expor as suas 

concepções e a sua compreensão sobre o que lhe foi questionado, por meio do 

diálogo construído entre os envolvidos. De acordo com Flick (2009), a entrevista 

semiestruturada possibilita ao entrevistado recorrer ao seu conhecimento sobre 

aquilo que está sendo discutido e fazer suposições explícitas e implícitas que 

surgem no momento do diálogo com o pesquisador. 

Dessa forma, o registro de entrevista possibilita à pesquisadora 

compreender, por meio da narrativa docente, o entendimento que possui em torno 

do processo de aquisição da leitura, bem como as estratégias metodológicas 

empregadas durante suas ações pedagógicas. 



 
95 

 

O QUADRO 19 mostra a síntese da entrevista feita pela pesquisadora à 

docente da turma.   

 
QUADRO 19 – SÍNTESE DA ENTREVISTA COM DOCENTE DA TURMA 

CLASSIFICAÇÃO 
DOS DADOS SÍNTESE 

Tipo de documento Entrevista realizada com a docente da turma. 

Contexto A docente entrou na rede em 2012 e atua como alfabetizadora há 19 
anos. Para ela, alfabetização é quando a criança assimila as letras e 
começa a juntá-las formando palavras. O letramento corresponde ao 
processo de junção das letras e das palavras formando frases e textos de 
uso no cotidiano, por meio da leitura e da escrita. Nesse momento, a 
criança já consegue interpretar aquilo que ela já lê, escreve com 
consciência entendendo a sua função social. A alfabetização é quando 
ela vai adquirindo esses conhecimentos de letras e fonemas; já o 
letramento é quando ela entende todo o processo, reconhecendo para 
que serve tudo aquilo e como que ela pode fazer o uso daquelas 
palavras ou letras que já assimilou. Sobre as formações continuadas, a 
docente participa sempre que é possível e desenvolve com os seus 
alunos tudo que é aplicável em sala, além de aprender coisas novas e de 
ter ideias novas para colocar em seu trabalho. O ensino-aprendizagem é 
acompanhado no dia a dia, na carteira, observa-se o que o estudante 
consegue fazer sozinho e o que ainda precisa ensinar. É no dia a dia que 
a avaliação ocorre, pois a avaliação é apenas uma formalidade. O 
planejamento anual é seguido pelo que a SME determina, e o semanal 
com aquilo que foi programado para a semana. As atividades de 
grafema-fonema são desenvolvidas para o aluno relacionar a letra com o 
som nas palavras que rimam, o som da letra final com a palavra, som 
intermediário e som final. A docente menciona que trabalhar com o lúdico 
desperta a curiosidade, eles ficam mais interessados em saber aquilo 
que está sendo ensinado. A docente trazia histórias que despertavam o 
gosto pela leitura, porque, na hora da contação, eles queriam participar 
falando o que entenderam. A professora relata que as suas facilidades e 
dificuldades para trabalhar com lúdico estão relacionadas ao tempo. Ela 
relata que o tempo a impede de trabalhar com o lúdico, assim como a 
impossibilidade de utilizar, com mais frequência os jogos. De acordo com 
a professora, a avaliação é contínua.  

Autores A pesquisadora.  

Temas tratados Alfabetização; letramento; formação continuada; ensino-aprendizagem; 
lúdico e leitura. 

Momento  No mês de junho realizou-se a entrevista, na sala de permanência, com a 
professora alfabetizadora. 

Natureza do material 
coletado 

Documento pessoal e particular. 

FONTE: A autora (2021). 
 

A transcrição da entrevista foi realizada pela empresa “Transcrito Já” 

(APÊNDICE 3), e, após a realização desse momento, realizei a análise do conteúdo 

do discurso para compreender a história da participante, bem como sobre sua visão 

do que é o processo de alfabetização, do letramento, de como ela organiza o seu 
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planejamento, como é o seu ambiente alfabetizador e de que modo a sua prática 

possibilita a apropriação da leitura e escrita. 

Ao analisar as informações da entrevista organizou-se uma síntese dos 

temas que se destacam no discurso da professora, conforme a FIGURA 8. 

 
FIGURA 8 – SÍNTESE DA ENTREVISTA COM A DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: A autora (2021). 

 

Com base na entrevista da docente, elencaram-se os principais conceitos 

presentes no discurso da professora e que serviram de análise do contexto da 

pesquisa. Em seguida, selecionaram-se três categorias que foram usadas para 

comparar e compreender como as diferentes esferas responsáveis pelo ensino se 

posicionam com relação a cada uma.   

CATEGORIAS DA 
ENTREVISTA 

ALFABETIZAÇÃO LETRAMENTO PLANEJAMENTO 

SISTEMA DE ESCRITA GRAFEMA/ 
FONEMA 

CONSCIÊNCIA 
FONOLÓGICA 

LETRA, SÍLABA E 
PALAVRA 

PALAVRAS FRASES INTERPRETAÇÃO ANUAL DIÁRIO 

SME PESSOAL 

CONTEÚDOS GOSTA DO NOVO 

SEMANAL- 

ATIVIDADES 

FLEXÍVEL E 

MUTÁVEL 
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5 ANÁLISE DAS PRÁTICAS DOCENTES E A APRENDIZAGEM DA LEITURA 
 

Este capítulo apresenta os dados coletados na pesquisa e que foram 

analisados com base no referencial teórico de Bardin (1977, p. 45), que retrata 

análise de conteúdo como sendo “uma operação ou um conjunto de operações 

visando representar o conteúdo de um documento sob uma forma conveniente essa 

informação, por intermédio de procedimentos de transformação”. Neste sentido, 

realizou-se o estudo dos documentos considerando as três categorias criadas: 

alfabetização, letramento e planejamento.  

O objetivo de apresentar os dados observados é de descrever as situações 

vivenciadas para compreender os encaminhamentos metodológicos adotados pelas 

professoras alfabetizadoras em suas práticas, bem como analisar as habilidades que 

são trabalhadas para o avanço da aprendizagem da leitura nos anos iniciais do 

ensino fundamental do ciclo I. 

De acordo com André (2012),  

 
[...] o estudo da dinâmica da sala de aula precisa levar em conta, pois, a 
história pessoal de cada indivíduo que dela participa, assim como as 
condições específicas em que se dá a apropriação dos conhecimentos. Isso 
significa considerar a situação concreta dos alunos (processos cognitivos, 
procedência econômica, linguagem, imaginário), a situação concreta do 
professor (condições de vida e de trabalho, expectativas, valores, 
concepções) e sua inter-relação com o ambiente em que se processa o 
ensino. (ANDRÉ, 2012, p. 43). 

 

Nesse sentido, algumas questões que nortearam a pesquisa foram 

elaboradas a partir dos resultados apresentados pelos participantes, as categorias 

foram sendo criadas de acordo com a frequência que apareceram e conforme a sua 

relação com o objeto pesquisado. Para isso, à medida que os materiais foram sendo 

coletados, buscou-se a recorrência de conceitos amplos que estavam presentes nas 

observações, nas entrevistas e no estudo dos planejamentos da docente. A seguir, 

temos a apresentação de cada categoria e análise, e, por último, discutiremos os 

resultados dos testes de leitura e a sua relação com os demais dados empíricos. 
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5.1 ANÁLISE DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA TURMA DO 1º ANO E SUAS 

IMPLICAÇÕES NO ENSINO DE LEITURA 

 

Para compreender o conceito de alfabetização que permeava o trabalho 

pedagógico da docente na RME, optou-se por analisar os diferentes documentos 

que orientam o planejamento das atividades realizadas no ambiente escolar.    

Diante disso, ao analisar a entrevista da professora regente, percebeu-se 

que a concepção de alfabetização adotada por ela estava relacionada ao domínio do 

sistema de escrita alfabética, sendo assim, as atividades planejadas priorizavam a 

aprendizagem dos elementos mínimos da língua escrita, ou seja, letras, sílabas e 

palavras. A seguir, temos um fragmento da entrevista que retrata a visão da 

professora sobre o processo de alfabetização.  

 
Professora: Para mim, a alfabetização é quando a criança assimila as 
letras e ela começa a juntar essas letras, e começa a formar palavras. [...] 
Alfabetização é quando ela vai adquirindo esses conhecimentos de letras e 
fonemas. Eu entendo assim.   

 

A concepção da docente sobre a alfabetização se relaciona em parte com o 

que está previsto no trabalho da alfabetização da RME de Curitiba e que é 

mencionado no Currículo do Ensino Fundamental de Curitiba (2020). Neste 

documento, encontrou-se a seguinte passagem:  

 
O processo de alfabetização pressupõe que o trabalho com a apropriação 
do sistema de escrita alfabética está diretamente relacionado à 
compreensão dos princípios de funcionamento do sistema e ao domínio das 
convenções que regulam a correspondência entre letras ou grupos de letras 
e seu valor sonoro, de modo a levar os estudantes a lerem e escreverem 
textos, até o final do segundo ano. De acordo com Soares (2004, p. 97)7 , a 
alfabetização é entendida como aprendizagem do sistema de escrita 
alfabética, enquanto o letramento constitui o desenvolvimento de 
comportamentos e habilidades de uso competente da leitura e da escrita em 
práticas sociais. [...] a alfabetização só ganha significado quando 
desenvolvida em meio a práticas sociais de uso da escrita e leitura. 
(CURITIBA, 2020, p. 14, grifo nosso). 

 

Nesse fragmento vemos que o processo de alfabetização só tem sentido se 

trabalharmos dentro das práticas sociais de uso da escrita e leitura. Dessa forma, o 

que vimos em sala de aula é o desenvolvimento de atividades que derivam da 

 
7 SOARES, M. Alfabetização e letramento: caminhos e descaminhos. Revista Pátio, Porto Alegre, 

ano VII, n. 29, fev./abr. 2004. 
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perspectiva tradicional de alfabetização. De acordo com Morais (2012), o ensino 

tradicional prioriza a representação e a memorização das letras/som, assim, a 

aprendizagem ocorre pelo acúmulo das informações adquiridas e a escrita é um 

código que representa a língua oral.  

Na atividade desenvolvida pela professora, no dia 12/04/2019 (APÊNDICE 

4), ela deu ênfase ao reconhecimento das letras do alfabeto. Para isso, os 

estudantes foram incentivados a repetir as letras na sequência alfabética, e, além 

disso, ela chamou a atenção dos estudantes quanto à classificação em consoantes 

e vogais. Veja a seguir:   

 
Estudantes: ... B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, 
W, X, Y, Z.  
Professora: Eu já sei o ABC. Agora eu quero ver você.  
Professora: Agora, vocês vão ler o alfabeto, vai só as vogais.  
Estudantes: A de F? A.  
Professora: Não pode ler consoante. Vamos lá.  
Estudantes: A, E, I, O, U.  
Professora: Ok. Agora, vamos ver o alfabeto de trás para frente.  
Estudantes: Z, I, W, 
Professora: X. W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H...  
Estudantes: W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, prof.?  
Professora: ... G, F, E, D, C, B, A.  
Estudantes: G, F, E, D, C, B, A.  
Professora: Muito bem. 

 

Este modelo de atividade envolvendo a leitura do alfabeto de forma 

mecânica, sem relacioná-lo a palavras ou a qualquer situação significativa, não 

apresenta muitos resultados, pois, para memorizar o alfabeto, as crianças precisam 

explorar e refletir sobre a escrita de palavras que façam sentido para o aluno. Sendo 

assim, a professora poderia explorá-lo a partir dos nomes dos estudantes ou até 

mesmo envolvendo palavras a partir do texto de literatura e nelas dar destaque à 

aliteração, nas rimas, nas sílabas e nos fonemas.   

Morais (2019) menciona que algumas atividades são essenciais durante o 

processo de alfabetização, pois elas possibilitam a compreensão e o domínio do 

sistema de escrita alfabética e da leitura. O autor cita a importância de trabalhar as 

habilidades de consciência fonológica, mostrando o som das letras, pois esse 

quesito auxilia no momento da leitura e da escrita. 

Neste sentido, a pesquisa desenvolvida por Tenório e Ávila (2012) revelou a 

importância da consciência fonológica e das habilidades relacionadas ao 
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processamento fonológico, pois os estudantes que têm acesso a este tipo de 

atividade apresentam melhores resultados na aquisição da leitura.  

Ferreiro (2011) destaca que a concepção de escrita vista como um código 

de transcrição tem como foco da aprendizagem converter as unidades sonoras em 

gráficas, e a linguagem é reduzida em sons e a aprendizagem ocorre por meio de 

uma técnica. Desse modo, observou-se que a prática docente estava, na maioria 

das vezes, voltada para a memorização da língua escrita.  

Neste sentido, o Currículo do Ensino Fundamental de Curitiba (2020) prevê 

o ensino-aprendizagem da identificação e nomeação de todas as letras do alfabeto, 

para depois estudar as semelhanças e as diferenças sonoras das letras, das sílabas 

e das palavras.  

Soares (2020) ressalta que o desenvolvimento dos processos cognitivos e o 

dos linguísticos estão inter-relacionados na aprendizagem dos estudantes, e devem 

ocorrer de forma sistemática e explícita para que haja a compreensão do sistema de 

escrita alfabética e a representação dos fonemas por letras, de modo que o princípio 

alfabético seja compreendido. Por isso, a docente devia ter proporcionado atividades 

diferenciadas que fizessem os alunos compreenderem que as letras representam 

sons e que estes sons estão presentes nas palavras que falamos e escrevemos. E 

não apenas tratá-los como um objeto a ser decorado. 

Outro item analisado foi a formação de palavras que estava associada à 

junção das letras na composição das sílabas – e destas na palavra. Este critério de 

ensino, previsto no Currículo da RME (CURITIBA, 2020), destaca a relevância de 

mostrar aos estudantes que as palavras podem ser formadas por diferentes padrões 

silábicos e que elas são lidas e escritas.  

Lyra e Eisenberg (2019) revelam que vários pesquisadores destacam a 

relevância do trabalho sistemático da consciência fonológica no início da 

alfabetização, pois ela viabilizou a aprendizagem da leitura e da escrita por meio do 

domínio das relações grafema/fonema. 

Neste mesmo sentido, Barrera e Maluf (2003) mencionam que a consciência 

fonológica se refere à habilidade em analisar as palavras conforme as suas 

unidades sonoras, ou seja, oportunizar situações em que os estudantes possam 

comparar o tamanho, a semelhança e a diferença entre as características sonoras 

das palavras.  
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A seguir, há um fragmento de uma aula observada em que a atividade 

realizada envolveu a análise da palavra. Nela, os estudantes tinham que associar o 

grafema ao fonema para identificar a letra que estava ausente (APÊNDICE 5).  

 
Professora: [...] vamos lá. Que letra/vogal que está faltando aqui? 
Estudantes: A.  
Professora: Vamos lá.  
Estudantes: A.  
Professora: Eu falo assim: “ma”.  
Estudantes: Ma.  
Professora: Mas está faltando a vogal? "Ma". Eu falo:...  
Professora: Ma-ca. Ca.  
Estudantes: Ca.  
Professora: O "c" já está essa aqui. O que está faltando?  
Estudantes: Ca.  
Professora: O "c" já está aqui. Quem está faltando?  
Estudantes: Ca.  
Professora: Quem? O som é "ca".  
Estudantes: Ca.  
Professora: Quem faz um "ca" é essa letrinha “c” com mais uma vogal.  
Estudantes: O "e".  
Professora: Mas se eu colocar o "e", vai ficar "ce". "Macerrão"?  
Estudantes: U?  
Professora: Não.  
Estudantes: E. I.  
Professora: Para.  
Estudantes: É "u"?  
Professora: Se eu colocar...  
Estudantes: O.  
Estudantes: É U.  
Professora: Parou.  
Estudantes: U. É "ma".  
Professora: Se eu colocar a letrinha U como ele falou, vai ficar assim: 
"Macurrão".  
Estudantes: Macarrão. 

 

Observa-se, no exemplo acima, que a docente explorou na oralidade a 

formação das sílabas que compunham a palavra MACARRÃO, porém, os 

estudantes demonstraram não dominar os sons das letras, pois, à medida que a 

professora falava a sílaba faltante e questionava os alunos quanto a letra que estava 

ausente, eles foram falando letras aleatórias sem identificarem o som correto delas. 

Neste sentido, a docente precisa conhecer o nível de conhecimento da escrita dos 

estudantes para proporcionar atividades dinâmicas que visem o avanço da 

aprendizagem dos alunos. 

A única vez que utilizou o alfabeto móvel foi para escrever palavras 

aleatórias. 
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Guimarães (2005) salienta que quanto mais desenvolvida for a consciência 

fonológica, maior a possibilidade de aprendizagem da leitura e da escrita. Assim, 

uma estratégia que pode ser usada desde a educação infantil, e aprimorada no 1º 

ano do ensino fundamental, é o uso dos textos orais, dos jogos e das brincadeiras, 

pois, de forma lúdica, o aluno internaliza o som e relaciona-o ao grafema.  

Em concordância ao que foi mencionado, a BNCC (BRASIL, 2017) destaca 

que um dos objetivos da Educação Infantil é a exploração da linguagem oral e da 

escrita espontânea, inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando 

rimas, aliterações e ritmos; escolher e folhear livros, tentando identificar palavras 

conhecidas.  

Monteiro e Soares (2014) revelam que a identificação das letras e/ou a 

nomeação delas na palavra não são suficientes para que os estudantes leiam 

corretamente a palavra escrita, por isso, torna-se fundamental o trabalho das 

habilidades da consciência fonológica. Esse aspecto confirmou-se, no exemplo 

citado anteriormente, com a palavra MACARRÃO. Vimos que alguns alunos ainda 

não percebiam a diferença entre os sons de alguns padrões silábicos.  

Por isso, a consciência fonológica permite a análise dos elementos sonoros 

da fala, e isso é observado em atividades de formação de palavras, de sílabas, de 

rimas e dos fonemas (SOARES, 2020). A autora destaca que a consciência 

fonológica é composta pela consciência lexical, a consciência silábica e a 

consciência fonêmica, sendo que cada uma delas tem a sua especificidade e todas 

auxiliam na formação das palavras. Soares (2020) destaca a sequência de 

exploração dos elementos linguísticos: a palavra (consciência lexical), para a 

exploração da sílaba (consciência silábica), para o fonema (consciência fonêmica). 

Partindo da identificação da palavra se mantém o significado, que se perde ao 

trabalhar a sílaba e o fonema. 

Dando continuidade às atividades envolvendo a identificação da palavra, a 

docente selecionou o poema “A semana inteira”, de Sergio Capparelli (2003). Ela 

iniciou com a análise estrutural do texto e, em seguida, destacou os dias da semana. 

A professora fez o registro do texto no quadro e os estudantes 

acompanharam a leitura do poema no livro didático. Inicialmente foram explorados 

dois elementos textuais: o título e o assunto, conforme a FOTOGRAFIA 6. 
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FOTOGRAFIA 6 – LEITURA E IDENTIFICAÇÃO DE PALAVRAS 

 
FONTE: Acervo da pesquisadora (2019). 

 

Após a identificação da localização do título do texto, a docente explorou 

rapidamente o assunto tratado no poema. 

Observou-se o uso do texto como um pré-texto para o reconhecimento de 

palavras. Micotti (2019) classifica esse modelo de compreensão leitora como sendo 

ascendente, ou seja, o leitor é visto como um ser passivo e os seus conhecimentos 

não são relevantes para a compreensão daquilo que se lê. Este modelo está 

relacionado a identificação de palavras, letras e sílabas, com isso, esta atividade de 

leitura do poema teve como foco principal a identificação das letras iniciais dos dias 

da semana.  

No Currículo da RME, encontramos o critério de ensino “lê e escreve 

palavras, espontaneamente ou por ditado” (CURITIBA, 2020, p. 323), porém, essas 

situações de escritas devem ser contextualizadas e o trabalho com o texto deve 

estar pautado na perspectiva do letramento. Pode-se perceber que não houve a 

exploração dos diferentes elementos textuais que possibilitam a compreensão 

leitora, pelo contrário, a docente usou o poema somente para a identificação das 

palavras que se referiam aos dias da semana. Diante disso, observou-se a 

dificuldade dos estudantes em localizar as palavras indicadas, uma vez que a 

maioria deles ainda não dominavam a escrita e leitura de palavras.  

Monteiro e Soares (2014) apontaram, em sua pesquisa, que o ensino das 

letras separado da reflexão sobre os sons orais e a sua escrita pode interferir na 

aprendizagem das correspondências letra-som, dificultando a aquisição da leitura.  
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No trecho a seguir, podem-se verificar os encaminhamentos adotados pela 

professora (APÊNDICE 6).  

 
Professora: “A semana inteira” é o título. Como é que eu sei que é o título? 
Onde que fica o título?  Ele sempre vai ficar no alto, é o que aparece 
primeiro no texto. É o que nós vamos ter como título. Vamos dizer: “A 
segunda foi à feira e precisava de feijão. Terça foi à feira para comprar um 
pimentão. A quarta foi à feira para buscar quiabo e pão. A quinta foi à feira 
pois gostava de agrião. A sexta foi à feira, tem banana, tem mamão? 
Sábado não tem feira e domingo também não”. Esse é um texto falando 
sobre os dias da semana. Aqui fala, A segunda foi aonde? 
Estudantes: A feira. 
Professora: A terça foi? 
Estudantes: A feira. 
Professora: A quarta foi? 
Estudantes: Feira. 
Professora: A quinta foi? 
Estudantes: Feira. 
Professora: A sexta foi? 
Estudantes: Feira. 
Professora: O sábado foi a feira? 
Estudantes: Não.  
Professora: E o domingo? 
Estudantes: Não. 
Professora: Não, porque os dias da semana são: segunda-feira, terça-feira, 
quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Sábado não tem feira e domingo 
também não. Aqui, as palavras sábado e domingo não vão precisar da 
palavra feira. 
Professora: Sábado e domingo. Aqui: Segunda, vocês vêm que tem um 
traço embaixo da palavra segunda? Encontrem. Tem um traço, não tem? 
Peguem o lápis amarelo. 
Estudante: - Amarelo é yellow. Onde?  

 

Depois, a docente mencionou que os dias da semana estavam grifados no 

texto e pediu para que os estudantes pintassem a palavra SEGUNDA. 

Em seguida, ela indagou: 

 
Professora: Pintar a palavra segunda. Pinta lá. 
Estudante: Aqui? 
Professora: Sim. Pinta assim. Pinta a palavra assim. Pinta a palavra 
segunda. É para pintar a palavra.  
Estudante: Onde? 
Professora: [...] a palavra terça. Vocês também têm um traço aqui, pega o 
lápis amarelo e pinta a palavra terça. 
Estudante: Onde isso? Onde que eu pinto?  
Professora: É outro dia da semana. 
Estudantes: De amarelo?  
Professora: De amarelo. É outro dia da semana: terça. Aqui não é para 
pintar. Já pintou a segunda-feira e a terça-feira, qual é o próximo dia da 
semana? 
Estudantes: Quarta. 
Professora: Quarta-feira.  Encontrem. Próximo traço, quarta-feira.   
Estudantes: De amarelo? 
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Professora: Sim, é tudo de amarelo, pega o amarelo. Aqui é terça-feira e a 
quarta-feira.  
Professora: Terça-feira. Não, nós já pintamos segunda-feira, terça-feira, 
quarta-feira, agora vai ser? 
Estudantes: Quinta-feira. 
Professora: Sim. 
Estudante: Meu aniversário. 
Professora: Encontra a quinta-feira e pinta. 
Estudante: Pinto o traço? 
Professora: Sim, pinta o traço. Próximo dia? 
Estudante: Sexta-feira. 
Professora: Sim, pintamos sexta-feira.  Pinta a sexta.  
Estudante: Não tenho.  
Professora: Agora você encontra, depois da sexta qual é o próximo? 
Estudantes: Sábado. 
Professora: Sim. Encontra o sábado e pinta. 
Estudante: É para pintar todos?  
Professora: Encontra o sábado e pinta. 
Estudante: Não era para pintar todos? 
Professora: Só o sábado.  
Estudantes: É só esse que está embaixo? 
Professora: Terminou a semana. Agora vai começar a semana com qual 
dia? 
Estudantes: Domingo. 
Professora: Sim, encontra o domingo e pinta.  
Estudante: Com traço? 
Professora: O domingo está sem traço, tem que localizar. Domingo começa 
com a letra? 
Estudante: “E” 
Professora: “D” de domingo. 
Estudantes: É para pintar de amarelo?  
Professora: Sim, pintar de amarelo. Isso. “D” de domingo.  
Estudante: Pintei. 
Professora: Agora contem para mim quantos você pintou? 
Estudantes: Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete.  
Professora: Você pintou sete dias. Sete dias da semana. 
Estudantes: Não é para.... 
Professora: Aqui embaixo.... Quem está conversando? Aqui embaixo vocês 
vão escrever o que a professora vai por ali: “A semana tem sete dias” 
escreve embaixo. Vão escrevendo. [...] escreve aqui “a semana tem sete 
dias”. 
Professora: Não. Lá na primeira bolinha, nós vamos numerar. Quantos dias 
mesmo nós contamos da semana? 
Estudantes: Sete. 
Professora: Sim. Eu vou começar com domingo. 
Estudantes: Segunda, terça.... 
Professora: Vamos lá, aqui o primeiro dia é o domingo. E aqui, que número 
vai ser? 
Estudantes: Dois. 
Professora: Sim, e o outro? 
Estudantes: Três. 
Professora: Sim, vão numerando os círculos. Naquela linha, você vai pôr 
um quadrado para você saber. Não é sete, é segunda, T vai ser da terça, Q 
da quarta e Q da quinta. S da sexta e S do sábado. Você ainda não pôs a 
numeração, numera, quantos dias tem a semana? Numera, o que vem 
depois do cinco? Vamos lá, para quem não numerou: três a quarta, quatro a 
quinta, quinto, sexto e sétimo. Primeiro dia da semana é domingo, segundo 
dia é a segunda, terceiro dia é a terça, quarto dia é a quarta e quinto dia é a 
quinta, sexto dia a sexta e sétimo dia o sábado. 
Estudante: Sete é o sábado. 
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Neste encaminhamento observamos que os estudantes ainda não 

dominavam a noção de palavra, pois muitos precisaram que a professora apontasse 

no texto para que conseguissem localizar a palavra mencionada. Outra questão 

analisada diz respeito à relevância desse modelo de atividade, pois se os estudantes 

ainda não dominam a construção da palavra e não identificam o som da letra inicial, 

recurso usado por alguns alunos para encontrarem os verbetes, as atividades 

acabam sendo feitas de forma mecânica. 

Salles e Parente (2002) corroboram com o que foi mencionado ao 

ressaltarem a relevância da identificação das palavras nas frases e nos textos, pois, 

de acordo com os autores, esses processos são fundamentais para a leitura e a 

construção de sentido do texto.  

Desse modo, o texto é o elemento primordial para a alfabetização e o 

letramento. No Currículo, ele aparece como objeto de estudo e isso inclui os 

diferentes gêneros textuais e as suas intenções. Outro aspecto destacado está 

relacionado ao ato de ler, que, de acordo com o Currículo, não é um ato de simples 

decifração dos símbolos linguísticos, mas um processo que demanda do leitor 

habilidades cognitivas e metacognitivas.  

Maluf e Gombert (2008) destacam que a leitura exige o desenvolvimento de 

habilidades metalinguísticas que possibilitam a consciência de diferentes aspectos 

da linguagem. Para os autores, o conhecimento e a compreensão da linguagem 

escrita são imprescindíveis para entender o que está sendo lido.  

Assim, as situações de leitura compartilhada e de reflexão, em partes, sobre 

o texto devem permear o trabalho docente, pois a interação do leitor com o que se lê 

amplia o repertório linguístico do estudante e faz com que ele analise a sua escrita.  

Ferreiro (2011) indica que a escrita não corresponde apenas à conversão 

daquilo que se escuta em formas gráficas, e a leitura também não é a repetição oral 

do que está escrito, pois estes processos demandam uma construção mental, social 

e cultural de conhecimentos que são assimilados durante o desenvolvimento e a 

aprendizagem dos estudantes. Por isso, certos conhecimentos só são adquiridos por 

meio do ensino de pessoas mais experientes que dominem as especificidades da 

escrita, dentre elas, o estudante necessita conhecer o nome de cada letra e as suas 

regras de uso na escrita.  

Nesta perspectiva, o professor tem um papel essencial na formação de 

conceitos científicos, pois esse conhecimento não acontece pela memorização ou 
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pela imitação, ele se constrói durante o desenvolvimento do pensamento infantil. 

Vygotsky (2000) aponta que, à medida que a criança toma conhecimento do 

significado de uma palavra nova, o desenvolvimento dos conceitos está apenas 

começando. A escola, por exercer um papel fundamental na aquisição da língua 

escrita, deve conhecer o nível de desenvolvimento cognitivo e linguístico do 

estudante, para que, assim, possa organizar situações de aprendizagem que 

tenham como foco o avanço do conhecimento. 

Em outro momento, foi proposto o jogo do alfabeto, que consistiu na escrita 

das letras no quadro, exceto as vogais (APÊNDICE 7). Os estudantes tiveram que 

identificar quais letras estavam faltando, e, à medida que eles iam falando, a 

professora registrava no quadro. A partir da lista de palavras elaborada, 

coletivamente, usando as vogais como letra inicial, a docente selecionou algumas 

para serem analisadas, vejamos no exemplo a seguir:  

 
Professora: Vamos ver o som. Fala comigo, a-vi-ão.  
Estudantes: A-vi-ão.  
Professora: Quantos pedaços têm?  
Estudantes: Três.  
Professora: A outra palavra que está escrita a-ve. Ave. Pássaro, que voa 
ou outros animais que têm pena. Então avião tem três pedaços. Avião 
começa com A, ave também. Só que ave termina com?  
Estudantes: E.  
Professora: E avião termina com ão.  
Estudantes: Ão.  
Professora: A O til, ão, ão de macarrão, de João, de valentão, de cão.  
Estudantes: De valente.  
Estudantes: De valentão?  
Professora: De valentão. Nós temos...  

 

Nesta atividade, a docente faz reflexões sobre a quantidade de sílabas que 

compõem as palavras A-VI-ÃO e A-VE, a comparação entre o som final das 

palavras, bem como o seu significado. Além disso, os estudantes observaram o som 

final de AVIÃO e deram outros exemplos de palavras que terminam igual. A rima e a 

aliteração contribuem para os estudantes analisarem os sons das palavras, mesmo 

antes de dominarem a escrita. 

Morais (2019), ao evidenciar a prática de atividades envolvendo as 

habilidades de consciência fonológica, dá ênfase à identificação de palavras que 

rimam, à produção de rimas e à separação das palavras em sílabas.  
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Barrera e Mendes (2017) mencionam uma relação aparente entre a memória 

fonológica e a leitura e escrita. Por isso, a relevância de refletir e manipular as 

unidades da linguagem falada, ou seja, as palavras, as sílabas e os fonemas.  

Outro momento selecionado de formação de palavras foi da atividade em 

que os estudantes receberam um envelope contendo algumas letras para serem 

usadas na formação das palavras estudadas. A primeira palavra que os estudantes 

montaram foi MAPA, conforme as FOTOGRAFIAS 7 e 8. 

 
FOTOGRAFIA 7 – MONTANDO A PALAVRA MAPA COM O ALFABETO MÓVEL 

 
FONTE: Acervo da pesquisadora (2019). 

 
FOTOGRAFIA 8 – LEITURA E ESCRITA DE PALAVRAS 

 
FONTE: Acervo da pesquisadora (2019). 
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A professora disponibilizou no quadro, em tamanho grande, a mesma 

palavra para que juntos pudessem explorar a formação das sílabas (APÊNDICE 8), 

conforme pode ser visto a seguir: 

 
Professora: [...] - MA, o pedaço do "MA" é "MA" de MATEUS, MARIA, 
MARIANE.  
Professora: O "PA" é PAPAI, de PAMONHA, de PALITO.  
Estudante: Eu comi PAMONHA. 
[...] 
Professora: Acha a letra e deixa do lado.  
Professora: Eu quero que vocês achem outra letra B. Acha outra letra... 
Professora: Não pode tirar do MAPA. Tem que achar aí. Não pode tirar do 
MAPA.  
Professora: Deixa no canto o que vocês não vão usar. 
Professora: Muito bem. Nós vamos fazer trocas agora. A brincadeira 
chama-se troca, troca de letras. É a brincadeira do troca, troca de letras. Se 
eu trocar uma letra de lugar, será que ela continua sendo a mesma palavra 
ou ela vai formar uma palavra diferente? 
Professora: O que vocês acham? Vai formar uma outra palavra ou vai 
continuar sendo a mesma palavra.  
Estudantes: Uma nova palavra.  
Professora: Verdade? Vamos ver então se vocês têm razão. Qual é a 
palavra que está no quadro?  
Estudantes: MAPA.  
Professora: MAPA. A palavra que está no quadro é MAPA. Se eu trocar de 
lugar a letra M. Então você vai tirar a letra M do lugar, do MAPA.  
Professora: Deixa montada a palavra aqui.   
Professora: Cadê a outra letra A?   
Professora: Tirem a letra M. Tira ela daí.  
Professora: Coloca no lugar do M a letra C.  
Professora: Coloca lá a letra C.  
Professora: Achou o C.  
Estudantes: C, C.  
Estudantes: Olha um C aqui. 
Professora: Não é, é C cedilha esse daí.  
Professora: O C está aqui.  
Professora: O que será que formou? Era MA-PA. Eu tirei o M e coloquei o 
C, ficou o quê?  
Professora: Junta com a vogal A faz? CA... Era MAPA, tirei a letra M e 
coloquei a letra C, se era MA e eu tirei o M e coloquei o C, vai ficar CA. Era 
Mapa, o "PA" continua. O que mudou aqui? CA-PA. Olha a palavra que 
formou agora. CA-PA.  
Estudantes: CAPA. CAPA.  
Professora: CA-PA. CAPA. Eu preciso de uma CAPA DE CHUVA para os 
dias de chuva para eu não me molhar. Uma CAPA.   
Professora: [...] Então agora você vai passar o dedo assim (passando o 
dedo por cima das sílabas), igual a professora vai fazer CA-PA. 
Estudantes: CA-PA.  
Professora: Agora você vai separar as letras. Separem as letras aí. Põe o 
"CA" para cá e o "PA" para lá. Deixa um espaço no meio deles. Essa é a 
primeira sílaba, "CA", e essa é a segunda sílaba, "PA". Não, eu não separei 
as letras. Eu separei pedaços, assim.  
Professora: CA-PA.  
Estudantes: CA-PA.  
Professora: Leia esse primeiro pedaço, qual é?  
Estudantes: CA.  
Professora: Qual é esse primeiro pedaço?  
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Estudantes: CA.  
Professora: E esse aqui? PA. Parece-me que a turminha do lado de cá não 
acordou ainda. Falem comigo, só essa turma aqui. Esse primeiro pedaço é?  
Estudantes: CA.  
Professora: CA. E esse segundo pedaço é? 
Estudantes: PA.  
Professora: Se eu junto tudo fica o quê?  
Estudantes: CA-PA.  
Professora: CA-PA. Certo? Agora vamos trocar novamente a letra. Tirem a 
letra C de capa, juntem as letras de volta. Tire o C da capa.  
Professora: Vamos colocar a letra P.  
Professora: Nós formamos então a palavra CA-PA. Era mapa, nós tiramos 
o M, colocamos o C e ficou CAPA. Agora vocês vão tirar a letra C e vão 
colocar a letra P. Coloca P. 
Professora: Tira a letra C e coloca a letra P. Acorda. Tira a letra C e pega a 
letra P. Tira daqui essa e põe essa aqui. Pronto? Deixa eu ver se fizeram.  
Estudantes: Mas aqui não tem a letra P.  
Professora: Tira a letra C, põe a letra P.  
Professora: Era MAPA, tirei o M, coloquei o C ficou CAPA, agora eu tirei o 
C e coloquei o P e ficou o quê? 
Estudantes: PEIXE.  
Professora: Não. Pensa. Olha, vamos pensar. Era CAPA, eu tirei só uma 
letra C, o "APA" ficou. A-PA, APA. Se eu colocar o P vai ficar o quê?  
Professora: Vai ficar PA-PA. Leia na sua palavra que você montou.  
Estudantes: PA-PA.  
Estudantes: Eu sei. Eu sei. PAPINHA.  
Professora: Não é PAPINHA. É PAPA. Olha aqui, PA-PA.  
Professora: Vamos formar só um: PA-PA. Só uma palavra para vocês dois, 
porque não vai ter letra para todo mundo. Leiam aqui: PA... 
Estudantes: PA.  
Professora: PAPA.  
Professora: O que formou lá? Formou a palavra PAPA. Qual é o primeiro 
pedaço?  
Estudantes: PA.  
Professora: PA. E o segundo pedaço?  
Estudantes: PA.  
Professora: De novo. Se eu juntar os dois pedaços eu vou ter PA-PA. 

 

Nesta atividade foi explorada a sílaba inicial das palavras, bem como a 

percepção do som inicial presente em outras palavras. Na oralidade, os estudantes 

falaram outros exemplos de palavras que começam com o mesmo som das palavras 

estudadas. Em seguida, os estudantes formaram outras palavras a partir do verbete 

MAPA, para isso, eles trocaram a primeira letra por C, P, N e L e perceberam que 

formaram as seguintes palavras: CAPA, PAPA, NAPA e LAPA. À medida que as 

palavras eram formadas, os estudantes realizavam a leitura delas e a contagem da 

quantidade de sílabas. 

Estas atividades tinham como objetivo treinar a escrita das palavras, tendo 

como referência uma palavra principal. Geralmente estes momentos ocorreram a 

partir da análise de palavras com o intuito de treinar a escrita e a leitura.  
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Segundo Gombert (2003), para a aprendizagem do princípio alfabético é 

importante desenvolver atividades de análise e comparação de sílabas e escritas em 

palavras, frases e textos, dessa forma, o estudante necessita de sistematização do 

conhecimento da língua escrita.   

Estes modelos de atividades, segundo Micotti (2019), pertencem ao modelo 

ascendente de leitura, que visa explorar a codificação e decodificação de palavras 

soltas. Tal prática viabiliza o modelo de leitor que decore aleatoriamente as palavras.  

É importante que o docente tenha conhecimento do nível de escrita dos 

estudantes, pois, segundo Ferreiro e Teberosky (1999), a aprendizagem da língua 

escrita corresponde à compreensão e à construção progressiva do princípio 

alfabético para que os estudantes consigam ler e escrever.  

Ferreiro (2011) destaca que, a partir do momento que a criança percebe que 

as letras podem corresponder às sílabas, ela passa a compreender que a 

quantidade de letras que será usada na escrita das palavras corresponde à 

quantidade de partes da oralidade. 

Neste sentido, o Currículo da RME (CURITIBA, 2020) faz menção ao 

planejamento de atividades diversificadas e diferenciadas, para a sistematização dos 

encaminhamentos propostos de acordo com a particularidade dos estudantes, sendo 

assim, o trabalho pedagógico não deve se concentrar em identificação de categorias 

linguísticas, nem em atividades que não tenham finalidade comunicativa ou que 

sejam descontextualizadas. 

Na atividade a seguir, a docente trabalhou “palavra dentro de palavra” 

(APÊNDICE 9).  

 
Professora: Então vamos lá. Dentro da palavra, amarelinho tem palavras 
escondidas.  
Estudantes: N, H, A.  
Professora: Não é (assim, é por ordem do alfabeto). Amarelinho.  
Estudantes: Amarelinha.  
Professora: Amarelinha não tem a letra A para por aí. Vamos tirar esse A 
daí. Estudantes: Amarelinha (fica amarelinho).  
Professora: Puxa a letrinha A para baixo, só a letrinha A.  
Estudantes: A primeira?  
Estudantes: Puxei.  
Professora: Agora puxa a letrinha M para baixo.  
Professora: Puxa a letrinha A de novo.  
Estudantes: Meu Deus, quantos as tem aqui?  
Professora: E agora tenta ler. O que que foi? 
Estudantes: Tem dois AS.  
Professora: Tem dois AS. Agora junta as letrinhas e a gente lê a 
palavrinha. Estudantes: Amarelinha.  



 
112 

 

Professora: Não, espera.  
Estudantes: Amarelinha?  
Professora: Ama.  
Estudantes: Amarela. A linha. Amarelinha. 
Professora: Agora eu vou perguntar, levanta a mão quem sabe a palavra 
que está escrita aqui.  
Estudantes: Todo mundo sabe. Amarelo.  
Estudantes: Ama.  
Estudantes: Amarelo.  
Professora: Eu puxei essa letra aqui?  
Professora: Qual que é?  
Estudantes: A mala.  
Professora: Ele falou ama de amor. Ele ama a sua mamãe.  
Estudantes: A mala.  
Professora: Lê comigo. Ama.  
Estudantes: Ama.  
Professora: Então ele ama a mamãe. Dentro da palavra amarelinho tem a 
palavra ama. Olha lá. Ama.  

 

Nesta atividade a docente trabalhou a identificação de novas palavras e ao 

mesmo tempo deu ênfase ao fonema inicial. Este modelo de atividade auxilia no 

domínio do sistema de escrita alfabética e possibilita a assimilação do valor sonoro 

das letras. Durante a atividade, a professora exerceu um papel importante, pois ela 

foi mostrando aos estudantes onde eles podiam encontrar outra palavra, bem como 

o significado dela dentro de um contexto dando um exemplo de frase.  

Segundo Vygotsky (1991), durante o desenvolvimento da criança ela 

apresenta o nível real ao mostrar aquilo que já conhece e cabe ao professor 

estimular o desenvolvimento potencial do estudante, ou seja, conforme a criança vai 

adquirindo novos conhecimentos, ela precisa avançar para outros níveis, e isto só é 

possível por meio de outros estímulos.  

Neste sentido, Correa (2016) ressalta que quando a prática docente é 

planejada e visa o desenvolvimento das habilidades metafonológicas e 

metamorfológicas, os estudantes mostram melhores resultados na leitura e na 

escrita. Por isso, o docente deve avaliar constantemente o nível de aprendizagem 

dos seus estudantes para que novos conhecimentos sejam assimilados. Assim, 

observa-se que, à medida que os estudantes dominam o sistema de escrita 

alfabética, eles avançam na leitura e na escrita. 

O Currículo da RME (CURITIBA, 2020) destaca como objetivo geral do ciclo 

I a compreensão do sistema de escrita alfabética, a partir do domínio das relações 

grafofônicas, a fim de ler, produzir textos e perceber a função deles nas práticas 

sociais. Dessa forma, a BNCC (BRASIL, 2017) estabelece que o ciclo de 

alfabetização, que compreende o 1º e 2º ano do Ensino Fundamental, contemple as 
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capacidades linguísticas de ouvir, falar, ler e escrever, com compreensão, e que 

esses elementos são primordiais e devem ser ensinados sistematicamente.  

 

5.2 ANÁLISE DAS PRÁTICAS DE LETRAMENTO 

 

A partir das observações in loco, foram selecionadas as práticas de leitura 

que se destacaram. Para a análise, usamos o conceito de letramento e de 

compreensão leitora. Para isso, buscamos compreender como essa definição se 

apresenta no discurso da docente e nos documentos que regem o trabalho dos 

professores na RME. Os dados coletados que serviram de análise neste quesito 

foram: a entrevista com a professora, as observações em sala de aula e os 

documentos que norteiam a organização das atividades docentes. 

A professora, em entrevista, destacou que, para ela, letramento é: 

 
Professora: Ela passa para o letramento, que é quando ela entende todo 
esse processo das junções das letras, palavras e formação de frases, e ela 
começa a usar isso no seu dia a dia para uma leitura e para uma escrita. 
Ela consegue interpretar aquilo que ela já lê, escrever com uma 
consciência, entendendo o que é aquilo que ela está escrevendo e para que 
aquilo serve. O letramento é quando ela já dá conta de entender todo o 
processo, para que serve aquilo e que ela pode fazer o uso daquelas 
palavras ou das letras que ela já assimilou. Sou ruim para essas coisas. 

 

Com base na fala da docente podemos verificar que ela compreende o 

letramento a partir do domínio do sistema de escrita, pois a professora menciona 

que os estudantes precisam adquirir os conhecimentos sobre a escrita para depois 

compreenderem o que está sendo lido.  

Neste sentido, Barrera e Santos (2018) destacam que a compreensão leitora 

é uma habilidade fundamental para a plena integração social do cidadão, pois é por 

meio dela que o indivíduo compreende a língua escrita em seu cotidiano. Com isso, 

é necessário entender a função da linguagem nos diferentes contextos sociais para 

perceber os diferentes significados culturais e sociais. 

No Currículo da RME (CURITIBA, 2020, p. 15), o conceito de letramento 

está relacionado ao “desenvolvimento de comportamentos e habilidades de uso 

competente da leitura e da escrita em práticas sociais”. Desse modo, ler é 

compreender e fazer uso social da leitura.  
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O PPP da escola traz o conceito de letramento relacionado à interação do 

estudante com a diversidade de textos lidos e, para isso, é fundamental o uso de 

estratégias que auxiliem o estudante na compreensão e interpretação do texto. 

Desse modo, para que os textos sejam significativos aos alunos, a instituição 

trabalha com Temas Geradores. 

A seguir, mostramos algumas atividades relacionadas ao letramento literário 

que foram selecionadas a partir das observações em sala de aula.  

Ao averiguarmos a sequência didática aplicada pela professora, a partir do 

livro “O Aniversário do Seu Alfabeto”, de Amir Piedade, verificamos que os 

estudantes tiveram momentos de leitura e escrita de diferentes gêneros textuais. A 

docente reuniu vários modelos de convites e mostrou aos estudantes a estrutura 

textual de cada um, a linguagem usada e a quem se dirigia o convite. Neste 

momento, foram observadas as diferenças e semelhanças entre eles.  

Soares (2020) ressalta que o texto deve ser a base da alfabetização, pois os 

indivíduos interagem por meio de textos. Além disso, a criança desde pequena está 

inserida em um ambiente permeado de textos orais, e, aos poucos, ela aprende que 

para se comunicar com o outro usamos textos orais e depois os escritos.  

Segundo Vygotsky (2000), a linguagem é um instrumento básico inventado 

pelo homem que tem como função o intercâmbio social, sendo usada pelos 

indivíduos para se comunicar com o outro, o que ocorre por meio de textos. 

Pensando por este viés, a professora produziu um modelo do gênero convite 

para que os estudantes pudessem compreender melhor esta estrutura textual. 

Vejamos na FOTOGRAFIA 9. 

 
FOTOGRAFIA 9 – GÊNERO TEXTUAL CONVITE 

 
FONTE: Acervo da pesquisadora (2019). 
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O planejamento da prática de leitura previsto no PPP aponta que as 

atividades devem ocorrer por meio da interação com os diferentes textos lidos, e 

com o uso das diferentes estratégias que auxiliam o aluno no entendimento do texto 

e de suas interpretações.  

Pinheiro e Guimarães (2013) apontam que o ato de ler pode ser entendido 

como um processo de (re) construção de significados de um texto a partir de ações 

interativas, conscientes e/ou inconscientes, exigindo o uso de estratégias e recursos 

cognitivos.  

Com isso, a docente possibilitou aos estudantes a busca pelo gênero em 

seu ambiente familiar de modo que eles pudessem reconhecer a função social da 

escrita. Dessa forma, os alunos puderam se envolver com a situação de uso e 

relataram aos colegas de sala a situação vivida. 

No entanto, a professora perdeu a oportunidade de associar a leitura com a 

escrita. Será que os estudantes, ao invés de espectadores, não poderiam passar a 

autores e ditarem coletivamente, na oralidade, tendo a professora como escriba, um 

tipo de convite ou mesmo as palavras para sua composição? 

Outro aspecto observado diz respeito à prática de leitura de livros de 

literatura. A docente utilizou esta prática com frequência, e estes momentos estão 

inseridos no planejamento das atividades propostas na turma.  

A leitura literária é uma prática prevista nos documentos oficiais da RME, 

sendo que o Currículo da RME (CURITIBA, 2020) prevê a formação do leitor de 

literatura, assim, as atividades propostas devem possibilitar a leitura efetiva dos 

textos e ao mesmo tempo garantir a formação do estudante, além de despertar o 

gosto pela leitura. 

Outra atividade proposta envolvendo a leitura literária que foi analisada, 

(APÊNDICE 10), envolveu o livro “O menino que aprendeu a ver”, de Ruth Rocha. 

 
Professora: [...] Mas eu não quero ser interrompida. “De Ruth Rocha, O 
menino que aprendeu a ver. Ilustrações de Madalena Matoso”.  
Professora: Já vou ler, espera só um pouco. Vocês vão escutar?  
Estudantes: Sim. 
Professora: Então vamos lá. O menino que aprendeu a ver. João vivia 
espantado, que mundo mais engraçado, quanta coisa há no mundo. Há 
coisas que a gente entende e há coisas que a gente não entende. Na frente 
das lojas, por exemplo, em cima dos prédios, nos cartazes, algumas figuras 
João entendia, flores, cafés, meninos, mas havia outros sinais que João não 
sabia. O que seria? Em cada rua, na esquina, uma placa pequenina...  
Professora: Não pode interromper a professora.  
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Professora: Não pode interromper a professora. João quis saber, o que é 
aquela placa, mãe? Todas as esquinas têm. É o nome de uma rua, filho, 
respondeu a mãe. João olhava, olhava e via uma porção de desenhos que 
para ele eram assim. Um dia, a mãe do João disse para ele: meu filho, você 
precisa ir para a escola aprender a ler, aprender todas as coisas. "Que 
coisas, mãe?". "As letras, João, os números. Você vive perguntando 
coisas". No dia seguinte, cedo, João foi para a escola. Quando chegaram na 
esquina, a mãe do João falou: temos de tomar o ônibus, será que vai 
demorar? "Mas que ônibus, mamãe, nós vamos ter que tomar". "O que vai 
para a sua escola." "E como é que você sabe o que vai para minha escola?"  
Quer também, Heloísa? A mamãe disse: eu olho o que está escrito na 
placa, e diz Rio Bonito. Quando o ônibus chegou, Joãozinho reclamou: ah, 
eu não estou vendo rio bonito nenhum. O que Joãozinho via na frente do 
ônibus era uma placa com os desenhos assim. Olha como ele via os 
desenhos da placa do ônibus. O papel está em cima da carteira. A mãe do 
Joãozinho sorriu e os dois subiram no ônibus. A professora era uma moça 
alta, de óculos redondos, ela mostrava às crianças uns cartazes coloridos 
assim. E ela dizia "A de ave" e as crianças repetiam "A de ave", e a 
professora escrevia no quadro A de ave.  
Estudante: A? 
Estudante: Ave? 
Professora: A de ave.   
Estudantes: Avião.  
Professora: Quando João saiu da escola... Quando João saiu da escola... 
Eu vou parar, sabe? Porque se fosse lá na escola do monstrinho a 
professora do monstrinho iria ficar muito triste. Vocês estão interrompendo a 
leitura. E sem conversa. Quando Joãozinho saiu da escola, que surpresa. 
Na rua, nas placas, nos cartazes estava pintado o desenho da professora. 
Olha lá o desenho que a professora já enxergou. E todos os lugares para 
onde o Joãozinho olhava, logo ele encontrava A de ave. Joãozinho não 
compreendia. No meio dos outros desenhos, que João não conhecia, era 
isso que ele lia. Qual é a letra que aparece aí?  
Estudantes: A.  
Professora: A. João puxou a saia da mamãe, "olha, mamãe, olha, olha 
quanto A”. A mãe do Joãozinho achou a maior graça. Em casa, no jornal 
que os pais do Joãozinho liam, na caixa de sabão, na pasta de dentes, em 
tudo que o Joãozinho pegava, ele encontrava o tal desenho da professora.  
Estudantes: A.  
Professora: O desenho era a letra?  
Estudantes: A.  
Professora: João não podia compreender: será que enquanto eu fui para a 
escola pintaram todas essas letrinhas? Olha lá.  
Estudantes: A, B, C... 
Professora: No dia seguinte, aconteceu de novo. João foi à escola, a 
professora desta vez mostrou outros cartazes. Havia um assim.  
Estudantes: D.  
Professora: Com a letra D. E lá estava no meio de outros... Letra D. A 
professora dizia D, D, D, e as crianças repetiam?  
Estudantes: D, d, d.  
Professora: Isso. E a professora ensinava, D de doce, D de dado, D de 
dedo e D de dourado. E as crianças repetiam D de? Doce. D de?  
Estudantes: Dado. 
Professora: D de? 
Estudantes: Dedo. 
Professora: E D de dourado. E quando Joãozinho saiu da escola já 
começou a procurar as placas. E lá estavam, no meio de outros desenhos, 
os desenhos da professora.  
Estudantes: D, d, d.  
Professora: Quando João chegou em casa, foi logo falando com o pai: 
papai, o que está acontecendo? Cada vez que eu vou para a escola pintam 
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nas placas, nos livros, nos pacotes, nas paredes as letras que eu estou 
aprendendo. O pai de João explicou: ah, é que você está aprendendo a ver, 
João. "Mas eu já sei ver, papai. Desde que eu era pequenininho que eu já 
sei ver". "Não, meu filho. Você agora está aprendendo a ver o que você está 
aprendendo a ler. Entendeu?" Joãozinho coçou a cabeça. "Não entendi 
nada". E o milagre continuava acontecendo. Cada letra que o Joãozinho ia 
aprendendo, ia logo aparecendo em tudo quanto era lugar. João saía da 
escola e se punha a procurar. E, assim, João viu surgir nas placas e nos 
pacotes, nos ônibus e nos potes tudo o que ele aprendia.  
Professora: Onde tinha letras, não é? Até que chegou um dia em que João 
olhou a placa da rua onde ele morava e lá estava escrito assim... 
Estudantes: O que está escrito?  
Professora: Tentem ler, o Joãozinho já sabia.  
Estudantes: Mas eu sei ler.  
Professora: E você, consegue ler algumas dessas?  
Estudantes: Eu não. 
Estudantes: Não estou enxergando é nada. 
Estudantes: Eu não sei. 
Estudantes: Eu não  
Professora: Aqui.  
Professora: Sol, isso mesmo. Rua do Sol.  
Estudantes: Rua do Sol? 
Professora: Rua do Sol foi o que ele leu lá na placa.  
Estudantes: Rua do Sol. 
Professora: Reunindo aquelas letras formou-se o nome que João já 
conhecia, rua do Sol. E de repente João compreendeu: gente, eu já sei ler. 
E daí ele já sabia ler as palavrinhas. No dia seguinte cedo, João foi para a 
escola. Quando chegaram na esquina, a mãe do João falou: preciso prestar 
atenção que é para não perder o ônibus. E João respondeu: pode deixar 
que eu presto, mamãe; pode deixar que eu já sei ver.  
Professora: Presta atenção. Olha lá. Ele ia passando pelas ruas e ia lendo 
tudo o que tinha letras. Certo? Agora já sabia ler. Aprendeu a ler as letras. 
E, por isso, que é importante. E se ele não tivesse ido para a escola?  
Estudantes: Ele não ia aprender.  
Professora: Ele não ia aprender a ler.   

 

Observamos a leitura literária presente na rotina dos estudantes, porém, não 

se dava ênfase às estratégias leitoras que possibilitassem a construção dialógica de 

sentido com o texto. Os estudantes não participavam oralmente das discussões em 

relação ao texto e dificilmente eram ofertados momentos de reflexão sobre a história 

contada.  

Na prática docente observamos alguns pressupostos do método tradicional 

de alfabetização, principalmente no que diz respeito ao papel do professor e a sua 

posição em relação ao ensino. A seleção dos materiais era feita de acordo com o 

interesse da docente e as atividades seguiam uma ordem determinada por ela. Além 

disso, a aprendizagem era vista como o acúmulo de informações adquiridas e a 

escrita considerada como um código (MORAIS, 2012). 

Esta visão se opõe ao que está previsto no Currículo da RME (CURITIBA, 

2020), pois nele é mencionada a importância da participação ativa dos estudantes 
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em situações de leitura literária, com a mediação da professora, bem como a 

construção do sentido do texto, observando a relação entre as ilustrações e os 

recursos gráficos e palavras. 

As práticas literárias na escola devem preservar a leitura efetiva de textos, 

mantendo-se o prazer que essa atividade suscita, ao mesmo tempo em que garanta 

uma organização de acordo com os objetivos da formação do estudante. Além de 

despertar o gosto, a formação para a literatura envolve o desenvolvimento de 

habilidades para percepção das especificidades, estratégias e recursos expressivos 

e estéticos utilizados pelos autores de textos literários (CURITIBA, 2020).  

Pinheiro e Guimarães (2013) mencionam que a leitura exige uma 

compreensão lógica e coerente das informações textuais que interagem 

dinamicamente com o conhecimento do leitor. Por isso, o estudante deve ter 

momentos de expressar as suas opiniões e de realizar as interrelações entre o que 

estuda no ambiente escolar com o seu conhecimento de mundo. 

Posteriormente, a professora deu continuidade na leitura do texto “O dia em 

que um monstro veio à escola, autor desconhecido” que tinha sido iniciada no dia 

anterior (APÊNDICE 11).  

 
Professora: “E então, um monstrinho foi no refeitório e fez a maior 
bagunça” Ainda bem que aqui nessa sala não tem ninguém parecido com 
ele: que enquanto a professora fala, fica falando ao mesmo tempo, porque 
não tem ninguém parecido com esse. 
Professora: O monstrinho ia para escola para bagunçar. 
Professora: Nós paramos lá onde eles estavam no refeitório e fez a maior 
confusão naquele refeitório, na escola dele. E vou deixar pintar depois do 
finalzinho da aula. 
Professora: Para quem estava bem quietinho ouvindo essa historinha. “No 
recreio, o monstrinho continuava a se comportar como um monstro: corria 
pelo pátio, empurrando todo mundo, derrubando os colegas, subia nas 
grades das janelas, corria para o pátio de fora do recreio sem a permissão”. 
Estudante: Que feio. 
Professora: “Derrubava os brinquedos que as crianças estavam montando, 
aprontou todas e mais algumas”. Que feio. “Mas, tem uma coisa: era a 
primeira vez que o monstrinho estava indo para a escola, ele ainda não 
sabia como se comportar na escola”. 
Estudante: Porque ele é um monstro. 
Professora: Um monstrinho sem educação, sem saber das coisas. 
Estudante: Ele é um monstrinho levado. 
Professora: Agora, ninguém interrompe mais. Olha lá ele subido nas 
grades da janela. 
Estudante: Ele quer fugir. 
Professora: Não é para falar enquanto a professora lê, qual é o 
combinado? 
(Silêncio) 
Professora: “Quando eles voltaram para sala de aula a professora foi 
contar uma história, mas o monstrinho não conseguia parar quieto na 
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rodinha: se mexia, fazia barulho, levantava-se do lugar, deitava no chão, 
escorregava na cadeira”. 
Estudante: O que é rodinha? 
Professora: Rodinha, um círculo, estavam sentadinhos. “Cutucava quem 
estava no seu lado, falava alto e não ouvia a história”. Coitada dessa 
professora, ainda bem que nessa sala de aula não acontece nada disso, 
ninguém interrompe a professora enquanto ela está lendo, ninguém. 
Ninguém quer falar mais do que a professora aqui nessa sala, todo mundo 
se comporta. “Mas, o monstrinho ainda não sabia de tudo isso, não estava 
prestando atenção na professora, já muito zangada, a professora não 
aguentava mais e chamou atenção do monstrinho para junto dela e falou: -
Você é um verdadeiro monstrinho e monstro não são autorizados na escola, 
vai embora e não volte mais”. A professora já estava muito brava [...]. Todo 
dia ela falava, toda hora ela falava e nada resolvia, vamos ver o que será 
que aconteceu com o monstrinho. “O monstrinho começou a chorar e todos 
ficaram espantados olhando para ele: -Desculpem, desculpem, desculpem, 
soluçava o monstrinho. - Eu nunca vim a escola, eu não sabia que não 
podia empurrar, não podia gritar, não podia jogar coisas, se arrastar no 
chão, fazer barulhos com a boca, gritar, brigar. Não me digam para voltar, 
eu gostei da escola, eu quero aprender e vou me comportar bem se todos 
vocês me ajudarem, eu prometo”. Olha que atitude legal do monstrinho, 
olha que bacana essa atitude dele, ele reconheceu que ele estava errado e 
que as atitudes dele, aquilo que ele estava fazendo na escola não era 
comportamento de aluno. O aluno sabe que ele vem para escola para 
aprender, a ler, a escrever, a contar, a conviver com os outros amigos, a 
respeitar, saber a hora de falar, saber a hora de participar das aulas, de 
sentar direito. E ele, então, reconheceu e falou: “Mas, eu não sabia que era 
assim que um aluno tinha que se comportar, mas se vocês me ajudarem, eu 
vou melhorar”. Olha que atitude bacana? 
Estudante: Melhorar. 

 

Nesse fragmento, podemos ver que os estudantes tentavam expor suas 

opiniões durante a leitura, porém eram orientados a aguardarem o final da história 

para darem as suas opiniões. Com isso, muitos alunos deixavam de compartilhar 

suas ideias e de entender o texto. 

O momento da leitura literária ocorria com os estudantes dispostos em suas 

carteiras enfileiradas, um atrás do outro. E a professora fazia a leitura e depois 

mostrava a página lida, rapidamente, e continuava a leitura. Em alguns momentos, 

os estudantes se queixaram da dificuldade em visualizar as imagens mostradas pela 

docente, porém nada foi feito para melhorar a disposição dos alunos. Geralmente a 

leitura literária foi usada como pré-texto para outras tarefas, principalmente para 

introduzir uma sequência didática. É importante destacar que a visão da docente se 

opõe ao que está previsto no novo Currículo da RME (CURITIBA, 2020), tendo em 

vista que as observações ocorreram antes da publicação desse material.  

De acordo com o Currículo da RME (CURITIBA, 2020), a compreensão e 

interpretação decorre de momentos em que o estudante realize a leitura, em 

colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, de textos narrativos. Desse 
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modo, é de suma importância as relações interpessoais no momento da leitura, pois, 

assim, os estudantes ampliam o seu repertório linguístico.  

Neste sentido, Roazzi, Salles e Justi (2013) apontam que compreender um 

texto é uma atividade de construção, interativa e ativa, que requer a integração de 

informações novas, contidas não apenas no texto, mas também no interior das 

estruturas de conhecimento do sujeito que está lendo. Com isso, é fundamental que 

o ambiente escolar possibilite momentos em que os estudantes possam participar 

ativamente expondo as suas ideias em relação ao que está sendo estudado.  

Correa e Mousinho (2013) destacam que ler é ressignificar o texto, e que, 

durante a leitura, os conhecimentos vão sendo construídos e as habilidades 

linguístico-cognitivas são acionadas, possibilitando ao leitor realizar inferências, 

antecipações e comparações entre os textos conhecidos.  

A partir das observações verificamos que, para os alunos desenvolverem o 

comportamento leitor, eles precisam compreender a importância da sua relação com 

o texto e com outros leitores. Por isso, a prática de leitura deve ser planejada, de 

modo que sejam disponibilizados momentos de diálogo entre os indivíduos 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.   

Segundo Lerner (2002, p. 62), alguns comportamentos leitores precisam ser 

desenvolvidos, entre eles, estão os de “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”.  

Com isso, destaca-se que, para o estudante se tornar um leitor proficiente, 

ele precisa ter conhecimento do sistema de escrita alfabética e associá-lo a 

habilidades cognitivas de processamento para que entenda o significado do que se 

lê. 

O próximo item apresenta a discussão sobre as avalições de proficiência de 

leitura aplicadas na turma.  

 

5.3 AVALIAÇÕES DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA  

 

Os testes de leitura foram aplicados com o intuito de avaliar o processo de 

aquisição da leitura na turma do 1º ano, tendo como referência as diferentes práticas 

metodológicas desenvolvidas no decorrer do ano letivo. Esses instrumentos 
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avaliativos foram aplicados nos meses de setembro, outubro e novembro de 2019, e 

participaram da avaliação todos os estudantes que estavam em sala no momento da 

aplicação dos testes.  

A pesquisadora elaborou essas atividades com base nos temas das 

sequências didáticas que estavam sendo desenvolvidas pela docente. Optou-se em 

seguir a mesma temática para que os estudantes tivessem acesso a outros textos 

com o mesmo assunto. Os instrumentos foram aplicados no espaço da sala de aula, 

de forma individual, para que a pesquisadora observasse cada estudante 

criteriosamente e pudesse avaliar o nível de aprendizagem da leitura. 

O teste foi formado por duas questões: a primeira estava relacionada à 

leitura de palavras e a segunda à leitura de frases e/ou texto. Essa organização foi 

usada nos três testes, tal como mostram as FIGURAS 9, 10 e 11. 

 
FIGURA 9 – 1º TESTE DE LEITURA APLICADO NA TURMA 

 
FONTE: A autora (2019). 
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FIGURA 10 – 2º TESTE DE LEITURA APLICADO NA TURMA 

 
FONTE: A autora (2019). 

 
FIGURA 11 – 3º TESTE DE LEITURA APLICADO NA TURMA. 

 
FONTE: A autora (2019). 

 

O 1º teste foi organizado a partir da “Sequência Didática – Assim Assado” 

(FURNARI, 2011). No item de leitura de palavras usou-se as seguintes: FUTEBOL; 
VELUDO; BANHEIRA; CABELUDO; NARIZ; e PACIENTE.  
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Já no item de leitura de frases utilizou-se: “ERA UMA VEZ/ UM GATO 

NANICO CAIU NO PINICO.”  “UMA CONVERSA FIADA/ A POEIRA É MOLHADA/ A 

CHUVA É SECA”. Neste teste os critérios aplicados foram: “LÊ PALAVRAS COM 

OUTRAS COMBINAÇÕES DE CONSOANTE/VOGAL (CVC, CCV, CVV, VC)”; “LÊ 

FRASES”; “LÊ PALAVRAS PADRÃO CONSOANTE/VOGAL (CV)”, porém observou-

se a necessidade de acrescentar o critério: “NOMEIA AS LETRAS DO ALFABETO”, 

pois alguns estudantes se encontravam neste nível de aprendizagem.   

O 2º teste seguiu a “Sequência Didática – As abelhinhas do néctar”. Para a 

leitura de palavras, usou-se as seguintes: ABELHA; MEL; ZANGÃO; JARDIM; 

OPERÁRIAS; COLMEIA. Na leitura do texto usou-se: A ABELHINHA RAINHA/ 

PARA A FESTA ESTÁ PRONTINHA/ COROA NA CABEÇA/ E DEITADA NA 

FLORZINHA (SOARES, [2019]). Os critérios de avaliação foram: “NOMEIA AS 

LETRAS DO ALFABETO”, “LÊ PALAVRAS PADRÃO CONSOANTE/VOGAL” “LÊ 

PALAVRAS COM OUTRAS COMBINAÇÕES DE CONSOANTE/VOGAL (CVC, CCV, 

CVV, VC)”; “LÊ FRASES”; porém, como alguns alunos leram o texto na íntegra, 

acrescentou-se o item “LÊ TEXTOS”. 

O 3º teste foi construído a partir da “Sequência Didática – João e Maria”. 

Para a leitura de palavras, usou-se: BOLO; COMIDA; PÃO; CASA; BRUXA; 

MALVADA. O texto aplicado no teste foi: JOÃO E MARIA/ JOÃO E MARIA/ ERAM 

DOIS IRMÃOS. PERDERAM-SE NA FLORESTA/ MAS QUE GRANDE CONFUSÃO! 

(GRIMM; GRIMM, 2015), e os critérios foram: “NOMEIA AS LETRAS DO 

ALFABETO”, “LÊ PALAVRAS PADRÃO CONSOANTE/VOGAL (C/V)”, “LÊ 

PALAVRAS COM OUTRAS COMBINAÇÕES DE CONSOANTE/VOGAL (CVC, CCV, 

CVV, VC)”; “LÊ FRASES”; “LÊ TEXTOS”.  

Os critérios elaborados inicialmente foram: “lê palavras”, “lê frases” ou “lê 

somente palavras com padrão CV”, porém houve o acréscimo do critério “nomeia as 

letras do alfabeto” no momento da aplicação deste instrumento devido a alguns 

estudantes atenderem a este critério. O segundo e o terceiro testes seguiram o 

mesmo padrão do primeiro, porém com a inclusão do critério mencionado 

anteriormente: “nomeia as letras do alfabeto”, “lê palavras”, “lê frases” ou “lê 

somente palavras com padrão CV”. Para a classificação adotou-se os seguintes 

critérios: na “leitura de palavras” os estudantes tiveram que ler três ou quatro 

palavras e na “leitura de frases” uma fluentemente. 
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Para a análise do desempenho dos 30 estudantes elaboramos os 

QUADROS 20 e 21. Na primeira, colocamos os estudantes que participaram dos três 

testes de leitura, e, na segunda, apresentamos aqueles que realizaram somente dois 

testes, pois estavam ausentes no momento de uma aplicação.  

Durante o momento de análise dos dados unimos os critérios “lê somente 

palavras com padrão CV” e “lê palavras”, tornando-se “lê palavras”; os critérios “lê 

frases” e “lê textos” também foram agregados, tornando-se “lê frases e textos”. A 

pesquisadora optou por essa junção por entender que há uma interrelação entre 

eles. 

O QUADRO 20 apresenta o desempenho dos 22 alunos que participaram 

dos três testes de leitura aplicados nos meses de setembro, outubro e novembro de 

2019, tal como indicado abaixo. 

 
QUADRO 20 – DESEMPENHO DOS ALUNOS NOS TRÊS TESTES DE LEITURA APLICADOS NA 

TURMA 

ALUNOS (A) NOMEIA AS LETRAS DO 
ALFABETO 

LÊ 
PALAVRAS 

LÊ FRASES E 
TEXTOS 

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 
ANA BEATRIZ       X X X 
ANA FERNANDA    X    X X 
ADRIANO    X X X    
BRUNO       X X X 
DANIEL X    X X    
GABRIELA X X X       
HELOISA    X X X    
HENRIQUE       X X X 
IZABELLI X X X       
JOÃO PEDRO    X    X X 
LORENA X X    X    
MARIA X X X       
MARIA 
FERNANDA X X    X    
MARIANE       X X X 
MATEUS        X X X 
MIGUEL C.       X X X 
MIGUEL M.       X X X 
PEDRO    X    X X 
RAFAEL X    X    X 
TIAGO    X    X X 
VITORIA X X X       
WELLISSON X X    X    
 
Legenda 1 

 

  Nomeia as letras do alfabeto 
  Lê palavras  
  Lê frases e lê textos 

FONTE: A autora (2019). 
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Durante a análise dos resultados dos testes de leitura buscamos associar os 

conhecimentos essenciais para o domínio do princípio alfabético, por isso fizemos 

menção a três estágios que permeiam a evolução do sistema de escrita. Como 

podemos observar no QUADRO 20, tivemos sete estudantes que já estavam 

alfabetizados no primeiro teste aplicado, ou seja, eles já dominavam o sistema de 

escrita no mês de setembro. Por outro lado, quatro alunos encerraram o ano 

nomeando as letras das palavras no momento da leitura; dois concluíram o ano 

realizando leitura de palavras; quatro passaram da nomeação de letras para a leitura 

de palavras no último teste; quatro estavam lendo palavras no primeiro teste e no 

segundo avançaram para a leitura de frases e textos; um passou da leitura de 

palavras para a leitura de frases e textos somente no terceiro teste, e um passou da 

nomeação das letras para a leitura de palavras e, por último, leu as frases e o texto.  

O QUADRO 21 mostra o desempenho dos oito alunos que participaram de 

apenas dois dos três testes de leitura. Veja a seguir: 

 
QUADRO 21 – DESEMPENHO DOS ALUNOS EM DOIS TESTES DE LEITURA APLICADOS NA 

TURMA 

ALUNOS (A) NOMEIA AS LETRAS DO 
ALFABETO LÊ PALAVRAS LÊ FRASES E TEXTOS 

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 
DANILO        X X 
GABRIELI  X X      
GUSTAVO     X X    
JOAQUIM X     X    
MARIA        X X 
MARIANA        X X 
MILTOM        X X 
SANDRO  X    X    
 
Legenda 2 
 

  Nomeia as letras do alfabeto 
  Lê palavras  
  Lê frases e lê textos 

FONTE: A autora (2019). 

 

Devido à ausência desses estudantes em um dos testes aplicados 

realizamos a análise deles separadamente. Dos oito estudantes acima, quatro 

estavam fazendo leitura de frases e textos no segundo teste. Um estudante não 

apresentou avanço na aprendizagem, pois ele leu somente palavras no segundo e 

terceiro testes, ou seja, nos meses de outubro e novembro. Dois estudantes 

concluíram o ano realizando leitura de palavras.   
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De acordo com Soares (2020), quando os estudantes se encontram na fase 

silábica com valor sonoro, eles já compreendem o uso das letras para representar a 

fala, porém, é comum os estudantes nomearem o nome as letras das palavras no 

momento da leitura. Conforme o estudante vai percebendo as diferentes relações 

grafema-fonema, ele compreende que o segmento sonoro é representado por uma 

sílaba correspondente e começa a ler mesmo que de maneira pausada palavras. 

Posteriormente, a leitura avança e o estudante consegue ler frases e textos.  

Sendo assim, usamos esses conceitos para compreender a leitura dos 

estudantes nos três momentos propostos. Após aplicação dos testes, verificou-se 

que quatro estudantes permaneceram no item “NOMEIA AS LETRAS DO 

ALFABETO”, concluindo o 1º ano sem avanço na apropriação do sistema de escrita 

alfabética. Os demais avançaram e, ao final do ano letivo, estavam lendo palavras, 

frases e textos. Com isso, observamos que, de alguma forma, os encaminhamentos 

metodológicos propostos pela docente possibilitaram uma aprendizagem 

significativa. 

A seguir, o GRÁFICO 1 apresenta o comparativo da quantidade de acertos 

em cada critério nos três testes de leitura, tal como indicado abaixo. 

 
GRÁFICO 1 – COMPARATIVO DOS TESTES DE LEITURA 

 
FONTE: A autora (2020). 
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O GRÁFICO 1 mostra o comparativo entre os 3 testes e o desempenho dos 

22 estudantes na proficiência leitora. Observamos que no mês de setembro nove 

alunos nomeavam as letras do alfabeto, e essa quantidade foi diminuindo para sete 

no mês de outubro, e em novembro para quatro. Na leitura de palavras tínhamos em 

setembro seis alunos, passando para quatro alunos em outubro, e seis alunos em 

novembro. Este aumento do T2 para o T3 é resultado do avanço dos estudantes em 

relação à nomeação das letras do alfabeto e a leitura de palavras. Na leitura de 

frases e textos, em setembro, tínhamos 7 alunos, em outubro esse número 

aumentou para 11 alunos, e, em novembro, 12 estavam lendo frases e textos. Como 

podemos perceber, houve um avanço significativo da leitura em relação ao início do 

ano, pois 12 estudantes terminaram o 1º ano lendo textos.   

Com base nas ideias de Ferreiro e Teberosky (1999), a aprendizagem da 

língua escrita perpassa por níveis de evolução até que o estudante esteja 

alfabetizado. Segundo as autoras, à medida que os estudantes se apropriam da 

língua escrita, eles percebem que a representação escrita pode ser lida. É comum, 

no início, o reconhecimento das letras individuais, o estabelecimento da relação 

entre a sílaba e a pauta sonora de cada fragmento da palavra escrita, e a 

identificação da palavra durante a leitura de modo que haja a compreensão do texto 

como um todo. 

Como podemos ver no QUADRO 20 e no GRÁFICO 1, a turma apresentou 

um progresso na aprendizagem da leitura no decorrer do ano letivo de 2019. Houve 

a consolidação dos critérios definidos para o 1º ano. Além disso, é fundamental 

ressaltarmos os diferentes momentos de interação com a linguagem, bem como as 

reflexões realizadas sobre a escrita em diversas situações. Com isso, 16 estudantes 

receberam influências positivas na aprendizagem – cerca de 53,34% –, e concluíram 

o ano lendo frases e textos. 

No entanto, 5 estudantes permaneceram nomeando letras e 9 lendo 

palavras, cerca de 46,66% de estudantes.   

Vygotsky (2000) destaca que o elo central do processo de aprendizagem é a 

formação de conceitos. O autor faz referência aos conceitos espontâneos e aos 

científicos: o primeiro estaria relacionado ao conhecimento construído diariamente 

por meio da interação dos estudantes com o seu meio, enquanto o segundo seria 

construído nas situações formais de ensino-aprendizagem. Por isso, o docente 

exerce um papel fundamental no processo de escolarização do estudante.  
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Por fim, ao analisarmos as práticas desenvolvidas em sala verificamos que 

houve um trabalho diário de sistematização do sistema de escrita alfabética, pois as 

atividades propostas exploravam as habilidades, como a consciência fonológica, 

dando ênfase à letra inicial, sílaba inicial, quantidade de sílabas, formação de novas 

palavras, nomeação do alfabeto e a relação entre grafema/fonema, proporcionando 

avanços na aprendizagem do sistema de escrita alfabética. A docente usou com 

frequência, em sua rotina, músicas e brincadeiras que possibilitaram a uma parte 

dos estudantes analisar e refletir elementos da escrita para que avançassem na 

aprendizagem da leitura. 

 

5.4 AVALIAÇÃO DOS PLANOS DE AULA 

 

Após a análise inicial dos planos de aula (APÊNDICE 12), observou-se como 

o planejamento se estruturou frente aos processos de alfabetização e letramento, o 

que possibilitou a aquisição da leitura. 

No que diz respeito ao processo de alfabetização, a docente organizou a sua 

rotina com atividades que exploraram o alfabeto, dando ênfase às unidades 

menores da língua: as palavras, as sílabas e os fonemas. A professora propôs 

várias atividades envolvendo a nomeação das letras do alfabeto, de formação de 

palavras e de treino de consciência fonológica, em que os estudantes fizeram rima, 

supressão de fonema inicial, substituição de fonema inicial e palavra dentro de 

palavra. Diariamente, os alunos nomeavam as letras do alfabeto, liam a lista das 

atividades do dia, copiavam e liam palavras escritas no quadro, a partir da leitura da 

professora.  

Neste sentido, Soares (2017) destaca que a alfabetização diz respeito à 

aprendizagem do sistema alfabético-ortográfico, assim, para que o estudante 

internalize os conhecimentos sobre a língua escrita, o docente precisa organizar 

atividades contextualizadas e que façam sentido aos alunos (SOARES, 2020). 

A organização dos planos de aula estava relacionada à concepção de 

alfabetização da professora, pois ela mencionou em entrevista que os estudantes 

vão assimilando as letras, percebendo os sons dos fonemas, para depois formarem 

as palavras.  

Embora a teoria de Ferreiro e Teberosky (1999) afirme que a construção 

desse conhecimento parte da palavra, que é o elemento mais concreto do sistema 
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alfabético, na qual se identifica aliteração e rima; passando para o recorte silábico e, 

por último, de forma laboriosa, à identificação do fonema, que é o elemento mais 

abstrato do sistema alfabético.  

A docente, ao desenvolver atividades de relação grafema/fonema, 

relacionava a letra com o som, principalmente em situações de rima, para isso, ela 

usou a estratégia das palminhas ao final da palavra como forma de marcar o som 

final da palavra. A professora afirmou que o seu trabalho era intensificado na relação 

letra/som, seja ele som inicial, som final, ou a letra mediana.  

Com relação ao letramento, as atividades desenvolvidas permitiram a 

ampliação do repertório literário dos estudantes, pois o uso de livros de literatura 

fazia parte da rotina da turma, para leitura independente, como ouvintes, ou em 

minutos finais das aulas. Talvez, por isso, os estudantes apresentaram dificuldades 

em compreender a ideia principal de alguns livros trabalhados. Faltou disponibilizar 

mais momentos em que os alunos participassem de leituras compartilhadas, 

pudessem perguntar e esclarecer suas dúvidas, expor suas ideias e opiniões, de 

modo a estabelecerem relação do que estava sendo lido com outros textos, bem 

como um trabalho explícito, com palavras significativas extraídas dos textos, para 

ampliar o léxico dos estudantes.  

Soares (2017) menciona que o letramento corresponde aos usos sociais da 

leitura e da escrita nas práticas sociais.  

De acordo com o Currículo da RME (CURITIBA, 2020), o contato do 

estudante com a literatura possibilita a inserção da criança em mundo mágico e 

instiga a vontade de ler e conhecer. Ademais, a literatura é fundamental na formação 

do leitor, da criança, pois, ao ouvir as histórias, ela aprende a ser leitor.    

Pinheiro e Guimarães (2013) mencionam que ler é um processo de (re) 

construção de significados de um texto a partir de ações interativas, conscientes 

e/ou inconscientes, exigindo o uso de diferentes estratégias e recursos cognitivos. 

Assim, esses momentos, ao serem planejados, devem prever a troca de 

conhecimento entre os pares, pois o leitor se constrói por meio das interações com o 

texto e entre os pares.  

Com isso, observou-se a complexidade do planejamento do ensino da 

leitura, pois, para que o estudante leia um texto com compreensão, ele precisa usar 

várias habilidades cognitivas de processamento, além de ter assimilado a ideia da 

palavra, da frase e do texto. Neste sentido, o professor precisa conhecer estratégias 
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de leitura, para que as atividades escolhidas sejam pensadas de modo que o leitor 

possa desempenhar o seu papel no momento da leitura.  
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6 DISCUSSÃO DOS DADOS 
 

Esta pesquisa possibilitou a análise in loco das atividades desenvolvidas em 

uma turma de alfabetização. Com isso, fez-se necessário apresentar o problema que 

permeou esta investigação, bem como os objetivos e as categorias elaboradas no 

momento da análise dos dados.   

Os dados coletados durante as observações, a entrevista e a análise 

documental ocorreram de acordo com o problema e com os objetivos da pesquisa, 

conforme a FIGURA 12. 

 
FIGURA 12 – APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA E DOS OBJETIVOS DA PESQUISA 

FONTE: A autora (2021). 
 

A indagação apresentada no problema da pesquisa – “as práticas 

pedagógicas da alfabetizadora interferem na aquisição da leitura ao final do 1º ano 

do ciclo I?” – surgiu a partir da minha experiência como professora das séries 

iniciais, especificamente nas turmas de 3º ano e 5º ano do ensino fundamental, pois 

é comum nos depararmos com estudantes que apresentam dificuldades na 

aquisição da leitura e da escrita ao final dos ciclos, e, mostrando que não se 
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apropriaram dos conteúdos mínimos previstos para o ano, só no ano seguinte 

acabam fazendo-o. 

Com base na questão principal destacou-se a relação entre os achados da 

pesquisa e o referencial teórico, sendo assim, os dados mostraram a complexidade 

da aquisição da língua escrita e da leitura no ambiente escolar. Apesar dos 

indivíduos terem acesso aos textos escritos desde muito pequenos, quando entram 

na escola iniciam o processo de assimilação e de conhecimento das regras que 

regem os eixos da leitura e da escrita. Dessa forma, torna-se fundamental a 

organização das práticas pedagógicas voltadas para a compreensão das habilidades 

fundamentais que envolvem estes processos. 

Diante disso, torna-se relevante destacar que o docente demonstra em suas 

escolhas a sua compreensão do que deve fazer, e isso decorre de suas 

experiências enquanto indivíduo e de suas vivências em relação ao processo de 

ensinar. Observou-se que a professora desenvolveu suas práticas de forma 

incansável e repetitiva, deixando de criar um ambiente significativo e interativo entre 

os estudantes.  

Para respondermos aos objetivos propostos nesta pesquisa, fez-se 

necessário destacá-los a seguir para apresentarmos os dados coletados referentes 

a cada um deles e relacionarmos ao referencial teórico utilizado.  

O primeiro objetivo foi verificar como a concepção de ensino e de leitura 

interfere nas práticas pedagógicas desenvolvidas pela professora em sala de aula. 

Destaca-se que, devido a sua concepção tradicional de ensino, a docente 

desenvolveu diversas atividades em que as crianças não apresentaram qualquer 

compreensão, elas apenas repetiam aquilo que era falado pela professora.  

Observou-se, durante o ano letivo, a realização da leitura diária do alfabeto, 

e talvez a professora compreendesse que dessa forma estaria trabalhando a 

consciência fonológica. Após, diversas “leituras” do alfabeto fixado na parede sem 

qualquer referência, sempre seguindo a ordem alfabética; a professora iniciou a 

leitura de trás para frente. As crianças faziam a leitura conforme a solicitação da 

docente e com dificuldade, pois elas estavam acostumadas a nomear as letras na 

ordem alfabética. No entanto, essa atividade não contribuiu significativamente para a 

compreensão e a identificação das letras pelas crianças. Isso foi observado durante 

a atividade da troca de letras na formação de novas palavras, pois muitos 

estudantes não conseguiram identificar algumas letras isoladamente, como o P – L. 
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Basso (2017) observou que o ensino do sistema notacional estava presente 

nas turmas pesquisadas, mas em uma havia um trabalho que separava este sistema 

do sentido, empregando palavras descontextualizadas, enquanto, na outra, existia a 

preocupação em explorar e contextualizar a diversidade dos sons de um mesmo 

grafema, por meio de diferentes atividades de forma dinâmica. Conclui-se que a 

diversidade e a riqueza das práticas no 1º ano proporcionam uma melhor 

aprendizagem da leitura-escrita. 

Assim, insistir em práticas que não sejam significativas aos estudantes 

implica em um processo de ensino que pode atingir uma parte dos estudantes, ou 

seja, apenas alguns alunos conseguem aprender com o modelo de ensino aplicado. 

Diante das atividades observadas, podemos citar a da recitação do alfabeto, 

realizada diariamente. Esta atividade, sem significação para os estudantes, atingiu 

uma porcentagem dos estudantes, deixando um grupo de alunos sem produzir 

conhecimento em relação à língua escrita, pois, para que o indivíduo aprenda, ele 

precisa atribuir significado àquilo que está aprendendo.  

De acordo com Vygotsky (2000), a linguagem é um dos instrumentos 

básicos criados pelo homem, e ela é utilizada pelos indivíduos para se 

comunicarem, e isso ocorre por meio de textos orais e/ou escritos. Sendo assim, 

para que os estudantes compreendam a língua escrita é necessário fazer uso de 

atividades que possuem significado social, ou seja, aprender a língua é reconhecer 

socialmente os textos que circulam no cotidiano. 

Neste sentido, Vygotsky (2000) destaca que o elo central do processo de 

aprendizagem é a formação de conceitos. O autor destaca os conceitos 

espontâneos e os científicos, sendo que o primeiro está relacionado àqueles que 

são construídos diariamente por meio da relação direta das crianças com a realidade 

vivida por elas enquanto o segundo se constrói nas situações formais de ensino-

aprendizagem. Dessa forma, o professor desempenha um papel fundamental nesse 

processo, pois a formação de conceitos científicos não decorre da memorização ou 

da imitação, eles vão se constituindo durante o desenvolvimento do pensamento 

infantil. Segundo Vygotsky (2000), na medida em que a criança toma conhecimento 

pela primeira vez do significado de uma nova palavra, o processo de 

desenvolvimento dos conceitos não termina, está apenas começando, pois é preciso 

que o conhecimento novo seja utilizado várias vezes para que seja incorporado.  
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O segundo objetivo foi o de observar como a alfabetizadora organiza o seu 

planejamento de modo que os estudantes se apropriem do sistema de escrita 

alfabética. 

Nas observações realizadas constatou-se que a docente faz uso de uma 

rotina diária de atividades que iam desde a leitura das letras do alfabeto até a leitura 

de diferentes gêneros de textos, porém, a forma como essas atividades eram 

desenvolvidas deixava de contemplar todos os estudantes. As atividades 

relacionadas à formação de palavras, reconhecimento de fonemas e leitura de textos 

eram planejadas descontextualizadas e sem apresentarem relação com o interesse 

dos estudantes. A seguir, destacam-se alguns momentos do trabalho docente 

envolvendo a construção do sistema de escrita alfabético que reforçam o que foi 

mencionado. 

 
Professora: [...] vamos lá. Que letra/vogal que está faltando aqui? 
Estudantes: A.  
Professora: Vamos lá.  
Estudantes: A.  
Professora: Eu falo assim: “ma”.  
Estudantes: Ma.  
Professora: Mas está faltando a vogal? "Ma". Eu falo:...  
Professora: Ma-ca. Ca.  
Estudantes: Ca.  
Professora: O "c" já está essa aqui. O que está faltando?  
Estudantes: Ca.  
Professora: O "c" já está aqui. Quem está faltando?  
Estudantes: Ca.  
Professora: Quem? O som é "ca".  
Estudantes: Ca.  
Professora: Quem faz um "ca" é essa letrinha “c” com mais uma vogal.  
Estudantes: O "e".  
Professora: Mas se eu colocar o "e", vai ficar "ce". "Macerrão"?  
Estudantes: U?  
Professora: Não.  
Estudantes: E. I.  
Professora: Para.  
Estudantes: É "u"?  
Professora: Se eu colocar...  
Estudantes: O.  
Estudantes: É U.  
Professora: Parou.  
Estudantes: U. É "ma".  
Professora: Se eu colocar a letrinha U como ele falou, vai ficar assim: 
"Macurrão".  
Estudantes: Macarrão 

 
Professora: Eu quero que vocês achem outra letra B. Acha outra letra .. 
Professora: Não pode tirar do MAPA. Tem que achar aí. Não pode tirar do 
MAPA.  
Professora: Deixa no canto o que vocês não vão usar. 
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Professora: Muito bem. Nós vamos fazer trocas agora. A brincadeira 
chama-se troca, troca de letras. É a brincadeira do troca, troca de letras. Se 
eu trocar uma letra de lugar, será que ela continua sendo a mesma palavra 
ou ela vai formar uma palavra diferente? 
Professora: O que vocês acham? Vai formar uma outra palavra ou vai 
continuar sendo a mesma palavra.  
Estudantes: Uma nova palavra.  
Professora: Verdade? Vamos ver então se vocês têm razão. Qual é a 
palavra que está no quadro?  
Estudantes: MAPA.  
Professora: MAPA. A palavra que está no quadro é MAPA. Se eu trocar de 
lugar a letra M. Então você vai tirar a letra M do lugar, do MAPA.  
Professora: Deixa montada a palavra aqui.   
Professora: Cadê a outra letra A?   
Professora: Tirem a letra M. Tira ela daí.  
Professora: Coloca no lugar do M a letra C.  
Professora: Coloca lá a letra C.  
Professora: Achou o C.  
Estudantes: C, C.  
Estudantes: Olha um C aqui. 
Professora: Não é, é C cedilha esse daí.  
Professora: O C está aqui.  
Professora: O que será que formou? Era MA-PA. Eu tirei o M e coloquei o 
C, ficou o quê?  
Professora: Junta com a vogal A faz? CA... Era MAPA, tirei a letra M e 
coloquei a letra C, se era MA e eu tirei o M e coloquei o C, vai ficar CA. Era 
Mapa, o "PA" continua. O que mudou aqui? CA-PA. Olha a palavra que 
formou agora. CA-PA.  
Estudantes: CAPA. CAPA.  
Professora: CA-PA. CAPA. Eu preciso de uma CAPA DE CHUVA para os 
dias de chuva para eu não me molhar. Uma CAPA.   
Professora: [...] Então agora você vai passar o dedo assim (passando o 
dedo por cima das sílabas), igual a professora vai fazer CA-PA. 
Estudantes: CA-PA.  
Professora: Agora você vai separar as letras. Separem as letras aí. Põe o 
"CA" para cá e o "PA" para lá. Deixa um espaço no meio deles. Essa é a 
primeira sílaba, "CA", e essa é a segunda sílaba, "PA". Não, eu não separei 
as letras. Eu separei pedaços, assim.  
Professora: CA-PA.  
Estudantes: CA-PA.  

 

As duas situações descritas revelam como a docente organizava as 

atividades de sistematização da construção do sistema de escrita. Como é possível 

perceber, ambas não faziam parte de um contexto, elas foram selecionadas de 

forma descontextualizada e sem uma função social. Além disso, cabe ao professor 

identificar o nível de conhecimento dos estudantes em relação à língua escrita para 

que, assim, possam organizar e selecionar as atividades conforme a necessidade da 

turma.  

Segundo Ferreiro e Teberosky (1999), no nível pré-silábico, o principal 

elemento do sistema da escrita, para a criança, é a palavra: elas escrevem os 
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“nomes” das pessoas, dos objetos e das coisas, com no mínimo três traçados ou 

letras, que não se repetem na sequência.   

Corroborando a ideia de Ferreiro, sobre a importância da palavra como 

unidade básica para a leitura, Ehri (2013) assim se manifesta em relação à leitura 

em geral: 

 
As palavras são unidades muito confiáveis para os olhos dos leitores 
processarem, porque são sempre escritas da mesma forma. [...] E mais; 
palavras escritas ativam significados, enquanto letras isoladas, não. Isso 
indica que as palavras são a unidade básica que os olhos dos leitores 
captam e processam para construir significado a partir do texto (EHRI, 2013, 
p. 49). 

 

Partindo das ideias da autora, pode-se perceber que a escrita no papel é 

fundamental no processo de aprendizagem da língua escrita. Desse modo, a escola 

deve conhecer o nível de desenvolvimento cognitivo e linguístico da criança para 

propor situações de aprendizagem que tenham como foco o avanço do 

conhecimento.  

Outro momento frequente na prática docente – e que é importante destacar 

– diz respeito à leitura dos livros literários. Dentre os objetivos propostos nos 

documentos oficiais da RME em relação a esta prática, consta o é de “proporcionar 

aos alunos o contato com o mundo mágico dos livros, remetendo-os às histórias 

fantásticas, promovendo vontade de ler e conhecer. Construir por meio da leitura: 

conceitos, concepções, formando critérios, gostos e sensações” (CURITIBA, 2020, 

p. 52). 

Em contrapartida, o que ocorria eram momentos em que as crianças só 

podiam responder o que foi perguntado e, mesmo assim, só repetir o que a 

professora já tinha informado. Os estudantes não eram instigados a refletir, trocar 

ideias com os companheiros, desenvolver ações mentais, quando a interação é um 

dos elementos principais para a aprendizagem, como apontado por Vigotsky e 

Piaget. 

Sobre como essas práticas pedagógicas devem ser planejadas, o PPP da 

escola destaca que:  
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[...] a partir da problematização da realidade social e natural e dos 
conhecimentos prévios dos alunos; buscar a estruturação de respostas, 
cientificamente aceita, às hipóteses elaboradas individual ou coletivamente 
pelos alunos; ter como premissa que é pelo uso dos conceitos cotidianos 
que as crianças dão sentido às definições e explicações dos conceitos 
científicos; considerar que o desenvolvimento depende de ações mentais e 
práticas exercidas pela criança no ambiente e com seus colegas 
(CURITIBA, 2017, p. 69). 

 

O desenvolvimento e a formação do leitor em sua amplitude só ocorreriam 

se o contato dos estudantes com os livros fosse realmente mágico, com uma leitura 

compartilhada, instigando hipóteses das crianças sobre as ilustrações e o texto. 

Além disso, o tempo destinado a estas atividades deveria ser adequado, para que 

essas interações ocorressem em um tempo maior, e não no final da aula ou 

enquanto tomavam o lanche na sala. 

Já em relação ao trabalho com o gênero textual, destaca-se o momento de 

análise e construção de um convite. Apesar dos estudantes realizarem uma 

pesquisa e buscarem em suas casas modelos de convites para levarem à escola, a 

docente, ao produzir um modelo em um cartaz, acabou deixando de considerar a 

sua função social, pois, à medida que ela opta em produzir um texto sem considerar 

a relevância da produção coletiva, acaba deixando de mostrar aos alunos para que 

ele serve e de forma ele é elaborado. Com isso, as crianças foram meras 

espectadoras daquele momento de leitura, pois a maioria ainda não sabia 

discriminar a língua escrita. Se a professora tivesse elaborado um convite 

coletivamente com os alunos, sendo ela a escriba das ideias dadas pelos 

estudantes, este momento teria sido muito mais significativo e produtivo, pois, à 

medida que a docente constrói o texto, ela mostra aos alunos a direção da escrita, a 

formação das palavras, a segmentação entre as palavras, a paragrafação, a 

pontuação e a organização das informações no texto.  

O terceiro e último objetivo foi o de avaliar a proficiência de leitura dos 

alunos, a partir da aplicação de três testes durante o período de observação. 

Constatou-se, com a relação destes instrumentos de leitura, que, dos 30 alunos, 16 

chegaram ao final do ano lendo textos, o que representa 53,34% do total de alunos. 

Por outro lado, 5 deles chegaram ao final do ano nomeando letras e 9 deles lendo 

palavras, o que representa 46,66% do total de alunos. Assim, da turma de 30 

alunos, 16 conseguiram dominar a leitura e avançaram para o 2º ano com condições 

de continuar bem sua escolaridade. 
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Devido ao sistema do ciclo básico, no qual os estudantes avançam sem 

retenção até o 3º ano, independente dos conhecimentos que tenham adquirido ou 

não, eles são candidatos a não terem condições de acompanhar o 2º ano e será 

necessário a professora realizar atividades que contemplem os diferentes níveis de 

aprendizagem, de modo que esses alunos avancem na leitura e na escrita.  

São muitos estudantes para serem atendidos, em um processo de 

recuperação, e, se essa média de aprovação se repetir em outras escolas da rede, 

será que eles terão o atendimento de que precisam? Ou são candidatos a se 

evadirem da escola? 

Mascarello e Pereira (2013) mencionam em sua pesquisa a importância da 

formação do professor alfabetizador, para que ele compreenda e organize a sua 

prática de maneira eficiente, possibilitando o aprendizado dos estudantes. 

 
A prática de todo professor, mesmo de forma inconsciente, sempre 
pressupõe uma concepção de ensino e aprendizagem que determina sua 
compreensão dos papéis de professor e aluno, da metodologia, da função 
da escola e dos conteúdos a serem trabalhados. A discussão dessas 
questões é importante para se explicitem os pressupostos pedagógicos que 
subjazem a atividade de ensino, na busca de coerência entre o que se 
pensa estar fazendo e o que realmente se faz (BRASIL, 1997, p. 39, grifo 
nosso). 

 

Neste sentido, essa pesquisa chama atenção para uma revisão na formação 

dos professores, bem como para um maior acompanhamento dos professores, em 

seu cotidiano nas escolas, pois, como apontou Ferreiro (1992), se o professor não lê 

e não escreve, não desenvolveu a compreensão para aprender, apenas lendo 

textos. Precisa conviver com novas práticas e não ser autorizado a fazer o que ele 

acha que é certo fazer, como destaca o texto dos PCNs: é preciso ter “coerência 

entre o que se pensa estar fazendo e o que realmente se faz” (BRASIL, 1997, p. 39). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta investigação teve como objetivo geral analisar o impacto das práticas 

pedagógicas da leitura em uma turma de um Núcleo Regional de Curitiba, tendo em 

vista os pressupostos teóricos que subsidiam o trabalho docente.  

A etapa exploratória nos permitiu escolher uma instituição de ensino que 

fosse referência na RME de Curitiba, para que pudéssemos analisar o que ocorria 

dentro deste ambiente que proporcionava práticas pedagógicas de qualidade, de 

modo que os estudantes atingissem as metas propostas nas avaliações de larga 

escala.  

Para a pesquisa optamos pelo estudo de caso, por permitir uma análise 

detalhada de uma unidade dentro de um sistema maior (LÜDKE; ANDRÉ, 2014). 

Neste caso, o objeto de estudo foram as práticas pedagógicas desenvolvidas pela 

docente e o processo de aprendizagem da leitura dos estudantes de uma turma de 

1º ano.  

O estudo de caso único nos possibilitou estudar os dados com mais rigor 

para compreender como o ensino da leitura ocorria na turma investigada e de que 

forma os estudantes se apropriavam do sistema de escrita alfabética (LÜDKE; 

ANDRÉ, 2014). 

Durante a análise dos dados buscou-se conciliar o referencial teórico sobre a 

linguagem, o desenvolvimento e a aprendizagem (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999; 

SOARES, 2020; VYGOTSKY, 1991, 2000); o ensino da leitura e os métodos de 

ensino (BACILA, 2013; CHARTIER, 2012; COLELLO, 2011; FERREIRO; 

TEBEROSKY, 1999; FERREIRO, 2011; MICOTTI, 2019; MORAIS, 2012; 

MORTATTI, 2000, 2012; SOARES, 2007, 2017, 2020); a alfabetização e a 

consciência fonológica (BARRERA; MALUF, 2003; BARRERA; SANTOS, 2019; 

CORREA, 2001; GOMBERT, 2003; GUIMARÃES, 2005; LYRA; EISENBERG, 2019; 

MORAIS, 1996, 2019; MORAIS; LEITE; KOLINSKY, 2013; SOARES, 2017, 2020; 

SPINILLO, 2013); a teoria da leitura sob a abordagem construtivista (FERREIRO, 

1995, 2011, 2015; FERREIRO; TEBEROSKY,1999; MORAIS, 2010, 2012; SOARES, 

2020) e a compreensão leitora na fase inicial da escolarização (BARRERA; 

SANTOS, 2018; CORREA; MOUSINHO, 2013; FERREIRO, 2015; GOMES; 

BORUCHOVITCH, 2013; MORAIS; LEITE; KOLINSKY, 2013; ROAZZI; SALLES; 

JUSTI, 2013; SALLES; PARENTE, 2002). 
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Os dados coletados foram separados em três categorias: a alfabetização, o 

letramento e o planejamento, com o intuito de explicar como o ensino de leitura 

perpassa por estes eixos e de que modo as escolhas das atividades propostas 

interferiram no desenvolvimento do leitor proficiente.  

Na primeira categoria, a da alfabetização, analisou-se a concepção adotada 

pela docente, as atividades envolvendo a construção do princípio alfabético, o 

conceito de alfabetização presente no Currículo da RME e no PPP. 

Os resultados nos mostraram que a prática docente estava pautada na 

concepção de ensino tradicional, priorizando atividades de memorização das letras 

do alfabeto, de formação de palavras com destaque para as sílabas iniciais, e a 

formação de novas palavras, a partir das existentes. Além disso, observou-se que, 

apesar do trabalho intenso de repetição, metade dos estudantes não avançaram na 

aprendizagem. 

Dessa forma, destaque-se a importância de um planejamento significativo 

voltado para a aquisição da linguagem escrita baseado na sistematização do 

princípio alfabético, do ensino explícito das habilidades fonológicas considerando os 

níveis de construção da língua escrita pelas crianças. Além de atividades como: 

reflexão sobre a escrita a partir de textos significativos, momentos de leituras 

compartilhadas entre professora e crianças, o uso de textos reais que circulam no 

meio social, da literatura, poesia e cantigas. 

De acordo com Soares (2020), o conceito de escrita se constrói durante as 

experiências sociais, ou seja, é na interação entre os processos cognitivos e 

linguísticos que a aprendizagem ocorre de forma sistemática e explicita. É no 

contexto escolar que a criança vai progressivamente compreendendo a escrita 

alfabética como um sistema de representação de sons da língua (fonemas) por 

letras, e, dessa forma, ela vai se apropriando do princípio alfabético.  

Neste mesmo sentido, Ferreiro e Teberosky (1999) defendem que a 

construção do conceito de escrita é vista como um sistema de representação dos 

sons (fonemas) da língua por letras.  

A segunda categoria estudada foi a do letramento, e nela observamos como 

as práticas possibilitaram a formação do leitor e como elas eram planejadas. Para 

isso, usamos a concepção da docente, a organização das atividades e as relações 

entre a professora, os estudantes e os materiais de leitura. Durante as observações 

verificamos que o trabalho com o texto era planejado para explorar a escrita de 
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palavras, ou seja, os textos foram usados como pré-textos para outras atividades, 

com isso, deixou-se de trabalhar as habilidades essenciais para a formação do leitor 

e o uso social dos textos. Durante esses momentos, os alunos não participavam 

ativamente da leitura, eles não podiam interromper a leitura da docente, assim, a 

interação entre professora e estudantes não ocorria. A leitura de livros literários se 

dava em momentos curtos que não permitiam o diálogo e a troca de informações 

sobre o que tinha sido lido. Geralmente, as histórias literárias eram usadas para 

introduzir uma sequência didática e, nos momentos de leitura, não foram explorados 

os elementos estruturais dos textos. 

Soares (2007, 2020) ressalta que o texto deve ser a base para o processo 

de alfabetização, pois as pessoas interagem umas com as outras por meio de 

textos. Ademais, estamos inseridos em uma sociedade repleta de textos, e o uso 

social da leitura e da escrita possibilita consequências sociais, econômicas, 

cognitivas e linguísticas. Para ser letrado não basta saber ler e escrever, o indivíduo 

precisa fazer uso social da leitura e da escrita.  

Neste sentido, o ensino da língua deve estar relacionado a sua função 

social, assim, torna-se fundamental o trabalho com os gêneros textuais que circulam 

na sociedade, pois os estudantes aprenderão as suas características e funções 

dentro da sociedade. Dessa forma, o ensino deve possibilitar a aprendizagem das 

habilidades e dos comportamentos leitores para que os alunos façam uso deles no 

seu cotidiano.  

Ferreiro (2011) menciona que para compreender as escolhas metodológicas 

feitas pelo professor durante o ensino precisamos conhecer a sua concepção. Dessa 

forma, podemos ressaltar que a docente via a escrita como um código, pois as 

situações propostas visavam a conversão das unidades sonoras em gráficas, por 

isso, era comum as tarefas voltadas para a discriminação visual e auditiva.  Além 

disso, as práticas pedagógicas apresentavam as letras de formas individuais, 

considerando a ordem do mais fácil para o mais difícil.  A docente se via como uma 

transmissora do conhecimento. 

De acordo com os PCNs (BRASIL, 1997), na perspectiva tradicional, o 

professor é o centro do processo, ele é a autoridade máxima e tem como função 

ensinar os conteúdos. É comum desenvolverem atividades em que predomina a 

exposição oral, além dos docentes seguirem uma sequência predeterminada sem 
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considerarem o contexto dos estudantes. Nas atividades propostas é comum a 

realização de exercícios repetidos com o objetivo de memorizar o que foi trabalhado.  

Pode-se analisar que, apesar da docente adotar práticas pedagógicas que 

se distanciaram do que os documentos oficiais propõem para o trabalho pedagógico 

do alfabetizador, os estudantes apresentaram avanço na leitura. 

Na realização dos testes de leitura constatou-se que 5 estudantes 

concluíram o 1º ano nomeando as letras do alfabeto, 9 leram palavras e 16 

estudantes aprenderam a ler frases e textos. Sendo assim, pode-se destacar que as 

práticas pedagógicas do ensino explícito do sistema de escrita alfabético 

possibilitaram a aprendizagem da língua escrita para alguns estudantes, com isso, 

aqueles que não atingiram os conteúdos mínimos deverão ser trabalhados no ano 

seguinte do ciclo de alfabetização para que possam avançar os seus conhecimentos 

em relação à língua escrita.  

Diante dos achados da pesquisa é importante destacarmos que, ao 

“analisarmos o impacto das práticas pedagógicas da leitura em uma turma de um 

Núcleo Regional de Curitiba, tendo em vista os pressupostos teóricos que subsidiam 

o trabalho docente”, verificou-se a importância do conhecimento docente em relação 

à aquisição da língua escrita, bem como o repertório teórico que fundamenta as 

suas escolhas durante o processo de organização e planejamento das atividades 

propostas em sala. Além disso, percebe-se a importância de o professor 

acompanhar as discussões e as orientações que são propostas pelos documentos 

oficiais que orientam a organização das práticas em um ambiente alfabetizador, para 

que este processo transcorra de modo significativo e, assim, contemple todos os 

estudantes. 
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APÊNDICE 1 – DIÁRIO DE CAMPO 
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APÊNDICE 2 – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM A DOCENTE DA TURMA DE 1º 
ANO 

 
                     

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
PESQUISA “APRENDIZAGEM DA LEITURA NAS TURMAS DE 1º ANO 

DO ENSINO FUNDAMENTAL” 
DOUTORANDA: Helainne Robertha Alves de Oliveira Dias 
ORIENTADORA: Profª Drª Veronica Branco 

 
Roteiro de entrevista com a docente da turma de 1º ano 

 
Objetivo: compreender a concepção de ensino do professor; por meio da 

organização do ambiente alfabetizador e das suas práticas.  
1- Qual o seu nome? 

2- Qual a sua formação? 

3- Qual a sua escolaridade? 

4- Quanto tempo você tem de rede? 

5- Há quanto tempo você atua como alfabetizadora?  

6- O que é alfabetização para você? 

7- Você participa das formações ofertadas pela SME?  

8- Quais contribuições metodológicas você tem durante as capacitações? As 

sugestões dadas nos cursos são fáceis de serem aplicadas em sua sala de 

aula? 

9- Quais atividades fazem parte da sua rotina de sala de aula? 

10-Como que você acompanha e avalia o ensino e a aprendizagem da sua 

turma? 

11- Como você organiza o seu planejamento diário e anual da sua turma? 

12-Que atividades você desenvolve de relação grafema/fonema? 

13-  Que recursos metodológicos são utilizados no seu ambiente alfabetizador? 

14-Na sua opinião, o trabalho com o lúdico é importante para o desenvolvimento 

da leitura e escrita? 

15-Quais as suas facilidades e/ou dificuldades em trabalhar com atividades 

envolvendo o lúdico? 

16-Como você avalia o seu trabalho ao longo do ano letivo? 
FONTE: A autora (2019). 
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APÊNDICE 3 – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM A DOCENTE 
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APÊNDICE 4 – LEITURA DO ALFABETO 
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APÊNDICE 5 – RELAÇÃO GRAFEMA/FONEMA 
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APÊNDICE 6 – LEITURA DE PALAVRAS 
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APÊNDICE 7 – FORMANDO PALAVRAS 
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APÊNDICE 8 – TROCA DE LETRAS 
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APÊNDICE 9 – PALAVRA DENTRO DE PALAVRA 
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APÊNDICE 10 – “O MENINO QUE APRENDEU A VER”, DE RUTH ROCHA 
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APÊNDICE 11 – “O DIA EM QUE UM MONSTRO VEIO À ESCOLA”, AUTOR 
DESCONHECIDO 
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APÊNDICE 12 – CATEGORIAS DE ANÁLISE DOS PLANEJAMENTOS DAS 
PRÁTICAS DE LEITURA 

(continua) 

                    
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

PESQUISA “APRENDIZAGEM DA LEITURA NAS TURMAS DE 1º ANO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL” 

 
DOUTORANDA: Helainne Robertha Alves de Oliveira Dias 
ORIENTADORA: Profª Drª Veronica Branco 
 

Categorias de análise do planejamento das práticas de leitura 

1) O uso de diferentes gêneros textuais durante as aulas de leitura: 

 Com frequência em todas as disciplinas 

 Pouco frequência em todas as disciplinas 

 Nenhuma frequência  

 

2) O texto é a base para o trabalho do ensino da leitura: 

 Parte do todo para as unidades menores (palavra/sílaba) 

 Parte da palavra para as unidades menores (sílaba/fonema) 

 Parte das unidades menores para a palavra/frase/texto 

 

3) Que estratégias de ensino o professor utiliza para atender as diferentes 
aprendizagens: 

 Atividades diferentes considerando o nível de aprendizagem dos estudantes 

 Atividades iguais para a turma toda  

 Atendimento individual para os estudantes 

 Trabalho em pequenos grupos 

 
4) Que recursos metodológicos há nesse ambiente alfabetizador que possibilita 

a prática de leitura e é utilizado pelos alunos e em qual frequência 

 Alfabeto móvel 

 

E 1º ANO
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(continuação) 

5) Jogos  

 
6) Atividades lúdicas durante a aula de leitura: fantoches, dramatização. 

 Qual a frequência de uso: 

 Semanal 

 Quinzenalmente 

 Uma vez por mês 

 Esporadicamente 

 
7) Com que frequência o uso de imagem aparece nas práticas do professor: 

 Com frequência em todas as atividades 

 Pouca frequência 

 Nenhuma frequência 

 
8) Que atividades a professora realiza para possibilitar a construção do princípio 

alfabético: 

 Nomear as letras do alfabeto 

 Consciência silábica 

 Formação de palavras, frases 

 Consciência fonológica: aliteração, rima, supressão de fonema inicial, 
substituição de fonema inicial 

 
9) Que métodos de ensino permeiam o trabalho do professor durante a 

organização das suas atividades: 

 Método sintético (da parte para o todo) 

 Método analítico (do todo para as partes) 

 Método global: sintético e analítico 

 
10) As professoras realizam leitura com os estudantes de quais gêneros 

textuais? 
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(conclusão) 

11)Como a prática de escrita ocorre em sala de aula? 

 
12) As professoras realizam atividades em dupla, trio ou em grupo? 

 
13) Como que os grupos são organizados? Há uma separação considerando o 

nível de aprendizagem delas? 

 
14) Há cantinho de leitura? Quais gêneros textuais estão neste espaço? Como e 

quando esse espaço é utilizado? 

 
15) Como são realizadas as avaliações formativas? 

16) Como são feitas as atividades para compreensão de texto? Elas fazem parte 
da rotina da professora? 

FONTE: A autora (2019). 
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ANEXO 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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