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RESUMO 

 
 

Considerando que a infância é uma fase sensível no que se refere à aprendizagem é 
que este estudo teve como objetivo verificar como têm sido apresentadas as 
propostas de compreensão de leitura nos livros didáticos, a fim de promover a 
compreensão leitora dos alunos, delimitando o estudo para com os alunos de 2º ano 
do Ensino Fundamental. Tal verificação proposta no objetivo foi realizada por meio 
de uma análise do material didático do 2º ano do Ensino Fundamental. 
Primeiramente, foi explorada a especificidade do conceito da leitura e da 
compreensão leitora que nortearam a compreensão da associação entre essas duas 
habilidades perante as situações de interação que exijam tais domínios, assim como 
delimitaram algumas das principais competências línguísticas intimamente ligadas à 
compreensão leitora, as quais possibilitam ao indivíduo realizar uma interpretação da 
informação que está sendo decodificada. Além de confrontar os dados obtidos nas 
análises do material didático com os pressupostos téoricos sobre a compreensão da 
leitura, foi proposta uma sequência didádica segundo os pressupostos teóricos de 
Naspolini (1996) para o trabalho com a compreensão de texto, a fim de contribuir 
com informações que possam subsidiar intervenções na prática pedagógica que 
forneçam a elevação dos níveis de compreensão leitora dos alunos dos Anos 
Iniciais. Efetivamente que, ao se analisar o material didático, pôde-se concluir que o 
material é um facilitador para que a criança aprenda a realizar leitura e compreensão 
das informações, mas tem-se que considerar as variáveis que influenciam no 
contexto do ensino da compreensão de leitura, tais como o método de ensino do 
professor e a capacidade de aprendizagem; enfim, os fatores externos e internos 
implicam na compreensão leitora. Pensando nesse processo de aprendizagem, 
evoca-se a questão de como está sendo utilizado esse material e, principalmente, de 
que forma estão organizadas as atividades nos livros didáticos a fim de promover a 
compreensão leitora dos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental? Entende-se ser 
de suma importância realizar a análise do material didático, pois este consiste em 
uma referência para o professor trabalhar a compreensão de leitura em sala de aula. 
 
Palavras-chave: Leitura. Interpretação. Compreensão. Sequência Didática. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Atualmente, a leitura ganhou um espaço importante na vida 

cotidiana, pois muitas informações são passadas por meio de textos e imagens, mas 

para podermos entender o significado desses tipos de informações que a sociedade 

transmite o indivíduo tem que ter a capacidade de compreendê-las. Logo a leitura e 

a compreensão são dois processos cognitivas interligados. 

Segundo Oliveira e Dos Santos (2005), a leitura e a compreensão 

são processos requeridos do ser humano para a interação independente com a 

sociedade na qual está inserido. Essa habilidade é adquirida durante os anos iniciais 

de aprendizagem, mas ler não consiste no simples fato de decodificar os símbolos e 

transformar em palavras ou frases, mas sim compreendê-las de acordo com o 

contexto em que está enquadrada. 

A leitura e a compreensão estão atreladas, pois não podemos 

simplesmente decodificar as palavras sem saber o sentido, por isso, é um erro 

considerar leitor alguém que sabe somente verbalizar tais decodificações sem 

compreendê-las e lhes dar um sentido para um conjunto de palavras reunidas. 

Considerando que a infância é a fase sensível à aprendizagem, o 

estudo teve como objetivo verificar como têm sido apresentadas as propostas de 

compreensão de leitura nos livros didáticos, a fim de promover a compreensão 

leitora dos alunos, delimitando o estudo para com os alunos de 2º ano do Ensino 

Fundamental. Tal verificação proposta no objetivo foi realizada por meio de uma 

análise do material didático do 2º ano do Ensino Fundamental. 

Primeiramente foi explorado a especificidade do conceito da leitura e 

da compreensão leitora, que nortearam a compreensão da associação entre essas 

duas habilidades perante as situações de interação que exijam tais domínios, assim 
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como delimitaram algumas das principais competências línguísticas intimamente 

ligadas à compreensão leitora, as quais possibilitam ao indivíduo realizar uma 

interpretação da informação que está sendo decodificada. 

Além de confrontar os dados obtidos nas análises do material 

didático com os pressupostos téoricos sobre a compreensão da leitura, foi proposta 

uma sequência didádica segundo os pressupostos teóricos de Naspolini (1996)  para 

o trabalho com a compreensão de texto, a fim de contribuir com informações que 

possam subsidiar intervenções na prática pedagógica que forneçam a elevação dos 

níveis de compreensão leitora dos alunos dos Anos Iniciais. 

Efetivamente que, ao se analisar o material didático, pôde-se 

concluir que o material é um facilitador para que a criança aprenda a realizar leitura 

e compreensão das informações, mas tem-se que analisar as variáveis que estão 

inseridas no contexto, tais como método de ensino do professor, a capacidade de 

aprendizagem, enfim, os fatores externos e internos implicam na compreensão 

leitora. 

Pensando nesse processo de aprendizagem, evoca-se a questão de 

como está sendo utilizado esse material e, principalmente, de que forma estão 

organizadas as atividades nos livros didáticos a fim de promover a compreensão 

leitora dos alunos do 2º ano de Ensino Fundamental? Entende-se ser de suma 

importância realizar a análise do material didático, pois este consiste em uma 

referência para o professor trabalhar a compreensão de leitura em sala de aula. 
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2 O ATO DE LER: ALGUNS MODOS DE PENSAR A LEITURA 

 

Num exame mais atento do trabalho com a leitura no âmbito da 

escola, as práticas de ensino da leitura no Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

revelam uma tradição escolar que consiste em oferecer ao aluno situações 

descontextualizadas de leitura que desconsideram o repertório linguístico do leitor e 

que pouco ou nada agregam ou contribuem para a formação de um leitor 

competente1. 

Um dos maiores desafios da escola é ensinar os alunos a ler e 

compreender o que leem, ou seja, formar leitores suficientemente competentes. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa - PCN’s: LP 

(1997) só pode constituir-se um leitor competente a partir de práticas constantes de 

leitura que se organizam em torno da diversidade de textos que circulam 

socialmente. 

Entende-se por leitor competente alguém que saiba selecionar, 

dentre os textos de circulação social, aqueles que atendam às suas necessidades e 

que consiga ler não apenas o que está escrito explicitamente, mas também aquilo 

que está implícito. Além disso, o leitor competente deve ser capaz de estabelecer 

relações entre o texto que lê e outros já lidos. 

 

Formar um leitor competente supõe formar alguém que compreenda 
o que lê; que possa aprender a ler também o que não está escrito, 
identificando elementos implícitos; que estabeleça relações entre o 
texto que lê e outros textos já lidos; que saiba que vários sentidos 
podem ser atribuídos a um texto; que consiga justificar e validar a 
sua leitura a partir da localização de elementos discursivos (BRASIL, 
1997, p.41). 
 

 

As práticas equivocadas com a leitura provêm, basicamente, de 

concepções erradas sobre a natureza do texto e da leitura. Elas são práticas 

sustentadas por um entendimento limitado e incoerente do que seja ensinar a ler, 

pautadas na mera decodificação do texto, entendimento este tradicionalmente  

legitimado  dentro da escola. Assim, a grande maioria dos leitores que a escola 

                                                
1
 ―Um leitor competente é alguém que, por iniciativa própria, é capaz de selecionar, dentre os trechos 
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forma, embora decodifique textos, mostra-se inaptos a realmente compreendê-los. 

O conhecimento atualmente disponível assegura que a 

decodificação é apenas um dos procedimentos utilizados pelo leitor quando lê e, 

portanto, é entendido como um processo complexo por meio do qual o leitor constrói 

um significado. 

Entendemos que compreender em que consiste o ato de ler também 

é um requisito necessário para que o professor possa agir com confiança. Sobre 

isso, comentam Colomer e Camps que 

 

[...] ler, mais do que um simples ato mecânico de decifração de 
signos gráficos, é antes de tudo um ato de raciocínio, já que se trata 
de saber orientar uma série de raciocínios no sentido da construção 
de uma interpretação da mensagem escrita a partir da informação 
proporcionada pelo texto e pelos conhecimentos do leitor e, ao 
mesmo tempo, iniciar outra série de raciocínios para controlar o 
progresso dessa interpretação de tal forma que se possam detectar 
as possíveis incompreensões produzidas durante a leitura 
(COLOMER; CAMPS, 2002, p.31-32). 

 

As explanações de Solé (1998, p.22) também contribuem para que 

compreendamos em que consiste o ato de ler. Para ela ―[...] a leitura é um processo 

de interação entre o leitor e o texto; neste processo tenta-se sastifazer [...] os 

objetivos que guiam sua leitura‖. Nesse sentido, o processo de leitura deve garantir 

que o leitor compreenda o texto e que possa ir construindo uma ideia sobre seu 

conteúdo, extraindo dele o que lhe interessa. 

Esta afirmação nos permite inferir que o ato de ler envolve a 

presença de um leitor ativo que processa e examina o texto. Também implica que 

sempre deve existir um objetivo para guiar a leitura; entre outras palavras, sempre 

lemos para algo, para alcançar alguma finalidade. 

Os PCN’s: LP (1997) ressaltam que a leitura 

 

[...] é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 
compreensão e interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de 
seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que 
sabe sobre a linguagem etc. Não se trata de extrair informação, 
decodificando letra por letra, palavra por palavra. Trata-se de uma 
atividade que implica estratégias de seleção, antecipação, inferência 
e verificação, sem as quais não é possível proficiência (BRASIL, 
1997, p.69). 
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Em nossas considerações, fomentar o trabalho com a leitura requer 

não somente a adoção de estratégias diversificadas, mas, sobretudo, de significar o 

ato de leitura que possibilita a participação ativa dos leitores. Ainda, que os 

professores aprendam a desencadear práticas de leitura favorecendo que se leve 

algo da leitura para além de seu tempo de realização. 

Acreditamos ser relevante, nesse momento, discorrer sobre as 

abordagens teóricas de leitura que têm contribuído, nos últimos anos, para o 

entendimento do ato de ler e que norteiam a prática pedagógica do educador na 

tarefa de ensinar a ler. O estudo que realizamos do tema em questão nos permitiu o 

estabelecimento de três linhas2 básicas que norteiam os pressupostos sobre a 

leitura e influenciam no ensino desta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2
 Os termos utilizados neste trabalho para se referirem às abordagens teóricas de leitura foram assim 

constituídos a partir das leituras por mim realizadas e por uma necessidade didática de agrupar, pelas 
características que se as assemelham, as linhas mais correntes no ensino de leitura. 
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3 PROCESSOS DE LEITURA: CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS PARA O 

ENTENDIMENTO DO ATO DE LER 

 

Considerando a formação do leitor no âmbito das práticas 

educacionais, é inevitável, e prudente, que se aborde as diferentes concepções de 

leitura que atravessam o ensino desta em sala de aula, a fim de identificar e 

compreender como se dá o processo de leitura segundo as teorias mais usuais, 

tanto na escola quanto no meio acadêmico, uma vez que essas idealizam um 

modelo de leitor. 

É importante ressaltar que não há a intenção de atribuir relevância 

e/ou priorizar uma teoria em detrimento de outras, mas apresentar as contribuições 

de cada uma delas para o entendimento do ato de ler em diferentes perspectivas 

para, posteriormente, evidenciar os pressupostos teóricos e práticos que subjazem 

as propostas de trabalho com a leitura no ambiente escolar, uma vez que a postura 

teórica frente à leitura nem sempre é explicitada. 

Segundo Coracini: 

 

[...] ler pode ser definido pelo olhar: perspectiva de quem olha, de 
quem lança um olhar sobre um objeto, sobre um texto, seja ele 
verbal ou não. Esse olhar pode ser direto, atravessado ou enviesado, 
conforme o leitor o espectador, o observador, sua bagagem de vida, 
o contexto social no qual se insere: momento e espaço (lugar), suas 
expectativas, que algumas denominam projeto, intenção ou objetivo. 
Nem sempre ou quase nunca tais expectativas são conscientes. Mas 
até mesmo essa percepção - de maior ou menor consciência – 
depende da concepção de leitura que adotamos (CORACINI, 2005. 
p.19). 

 

Neste sentido, pensamos ser pertinente propor um desdobramento 

das abordagens de leitura objetivando compreendê-las nas relações estabelecidas, 

ou não, entre a tríade leitor-texto-objeto de leitura. Buscaremos, portanto, apresentar 

os elementos que fundamentam tais abordagens, empreendendo algumas ideias 

sobre o processo multifacetado que é a construção do ato de ler e as diversas 

significações que lhe são conferidas. 

 

3.1 LER É DECODIFICAR 

 



12 
 

Nesta perspectiva, ou seja, a de que ler é decodificar, espera-se do 

leitor a decifração do código escrito, ou melhor, ele busca o significado que se 

encontra depositado na palavra escrita e procura desvendá-la, resgatando o sentido 

impresso nos sinais gráficos. 

Essa concepção de leitura está ancorada na premissa de que ler é 

um ato desvinculado dos conhecimentos prévios do leitor, uma vez que o texto está 

carregado de significado a ser apreendido por ele a partir das informações 

efetivamente dadas pelo texto. 

Kato (1999) refere-se ao processo de informação chamado bottom-

up – processo ascendente – centrado na visão estruturalista da linguagem, no qual 

identifica o leitor como aquele que constrói o sentido com base nos dados presentes 

no texto e, ainda, se atém a detalhes, faz pouca leitura entrelinhas, é vagaroso e 

pouco fluente e apresenta dificuldade de sintetizar as ideias do texto por não 

identificar o que é relevante: 

 

O processamento ascendente (bottom-up) faz uso linear e indutivo 

das informações visuais, lingüísticas, e sua abordagem é 
composicional, isto é, constrói o significado através da análise e 
síntese do significado das partes (KATO, 1999, p.50). 

 

Trata-se de entender a leitura como um processo centrado no texto, 

sendo este o único portador dos sentidos. No modelo estruturalista, o leitor não é 

concebido como sujeito ativo no processo de construção de sentidos do texto e a 

relação entre o leitor e o texto não é considerada durante a leitura.  

De acordo com Colomer e Camps (2002), no modelo de 

processamento ascendente: 

 

[...] o leitor começará por fixar-se nos níveis inferiores do texto (os 

sinais gráficos, as palavras) para formar sucessivamente as 
diferentes unidades lingüísticas até chegar aos níveis superiores da 
frase e do texto. Para seguir esse processo, o leitor deve decifrar os 
signos, oralizá-los mesmo que seja de forma subvocálica, ouvir-se 
pronunciando-os, receber o significado de cada unidade (palavras, 
frases, parágrafos, etc.) e uní-los uns aos outros para que sua soma 
lhe ofereça o significado global (COLOMER; CAMPS, 2002, p.30). 

 

A prática da leitura nesse sentido apresentado pelas autoras seria a 

base para a compreensão do texto pelo leitor, num movimento ascendente, 
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sequencial e hierárquico. Kleiman (1998) corrobora a ideia de que o leitor assume 

perante o texto uma atitude passiva e receptiva, pois não é convidado a remeter ao 

texto ideias e experiências prévias, sendo suficiente manejar com destreza as 

habilidades de decodificação como se nota na seguinte citação: 

 

[...] o leitor, perante o texto, processa seus elementos componentes, 
começando pelas letras, continuando com as palavras, frases... em 
um processo ascendente, seqüencial e hierárquico que leva à 
compreensão do texto. As propostas de ensino baseadas no mesmo 
atribuem grande importância às habilidades de decodificação, pois 
consideram que o leitor pode compreender o texto porque pode 
decodificá-lo totalmente (KLEIMAN, 1998, p.23). 

 

Nos modelos inspirados na visão estruturalista de linguagem não há 

espaço para o leitor interagir com o texto lido e tampouco lhe é exigido o uso de 

estratégias diversificadas como a inferência, previsão, seleção e confirmação, dentre 

muitas outras, requeridas em processos descritos nas abordagens mais complexas 

de leitura. 

Como pudemos observar, ler, nessa perspectiva, implica em o leitor 

percorrer o texto com os olhos, linha após linha, para então utilizar seus 

conhecimentos linguísticos rumo à revelação do texto e seus significados. 

Esta compreensão de leitura edificada, ao entender que a leitura se 

restringe à conversão de grafemas nos fonemas correspondentes, desconsidera 

todo o universo vivenciado pelo leitor que antecipa até mesmo a leitura realizada, 

reduzindo-o a uma espécie de decodificador mecânico. 

 

Desta forma, não há espaço para a produção, mas para a 
reprodução, pois para compreendermos a leitura como atividade 
produtiva, é necessário que possamos vislumbrar a singularidade 
que tem um texto ao ser produzido por um sujeito determinado, e 
produzirmos também de modo singular a nossa leitura (BARZOTTO, 
1999, p.15). 

 

A leitura, assim, apresenta-se como uma prática singular, uma vez 

que o sujeito leitor constrói o todo significativo de modo subjetivo, afetado pelas 

leituras precedentes ou atuais. 

Neste sentido, destacamos Lajolo (2002) ao afirmar que: 

 

[...] cada leitor, na individualidade de sua vida, vai entrelaçando o 
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significado pessoal de suas leituras com os vários significados que, 
ao longo da história de um texto, este foi acumulando. Cada leitor 
tem a história de suas leituras, cada texto, a história das suas. Leitor 
maduro é aquele que, em contato com o texto novo, faz convergir 
para significado deste o significado de todos os textos que leu. E, 
conhecedor das interpretações que um texto já recebeu, é livre para 
aceitá-las ou recusá-las, e capaz de sobrepor a elas a interpretação 
que nasce de seu diálogo com o texto. Em resumo, o significado de 
um novo texto afasta, afeta e redimensiona o significado de todos os 
outros (LAJOLO, 2002, p.106-107). 

 

Entendemos, portanto, que a singularidade é inerente à leitura dado 

que a rede de significados estabelecida pela intertextualidade das várias leituras 

configura um conjunto de sentidos que possibilitam uma leitura global do mundo, 

mas, concomitantemente, particular. 

Compreender como a singularidade/subjetividade se manifesta 

através da leitura, é conceber na relação leitor-texto a possibilidade de múltiplos 

olhares, provocadores de uma atitude ativa do leitor que manifesta a sua própria 

percepção do mundo. ―Desta forma, o olhar de cada um é, de fato, a configuração 

de muitos outros olhares que moldam nossas perspectivas‖ (AMARILHA, 2005, s/p). 

A leitura, então, deixa de ser apenas a decodificação de sinais 

gráficos para incitar a construção de sentidos, para a qual o leitor recorre às suas 

experiências e as articula à prática leitora as múltiplas formas de linguagem que nos 

rodeiam. 

 

3.2 LER É INTERAGIR 

 

Ao considerarmos no ato de ler o texto dotado de significado e 

portador das intenções do autor, a visão de leitura torna-se reducionista por 

pressupor um leitor passivo diante das condições de produção desta. Conforme 

Silva (2002) 

 

A leitura não pode ser confundida com decodificação de sinais, com 
reprodução mecânica de informações ou respostas convergentes a 
estímulos escritos pré-elaborados, [...] pois seria decretar a morte do 
leitor, transformando-o num consumidor passivo de mensagens não-
significativas e irrelevantes (SILVA, 2002, p.96).  
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Assim, continua Silva (2002, p.45) ―o encontro proporcionado pela 

leitura deve ser entendido como a comunicação entre o leitor e os signos linguísticos 

que formam a trama-tecido do texto‖. Desta forma, não é suficiente decodificar os 

sinais impressos no texto, o sujeito leitor precisa posicionar-se como protagonista 

desta interação. 

Na abordagem até aqui descrita que se constitui numa visão 

tradicional ascendente, privilegiada pelo estruturalismo, percebemos que a noção de 

ler está intimamente relacionada ao movimento de recuperação pelo leitor de sentido 

do texto, bem como das intenções do autor. No entanto, identificamos nas demais 

abordagens de leitura um prolongamento do processo ascendente. 

Com ênfase, agora, no papel desempenhado pelo leitor que se 

utiliza de elementos extratextuais no momento da leitura e compreensão, no 

processo top-down – ou descendente – centrado nos aportes teóricos cognitivistas, 

o leitor está engajado em construir o sentido do texto a partir da multiplicidade de 

estratégias cognitivas. Os estudos sobre leitura desenvolvidos sob o ponto de vista 

das teorias da cognição procuram explicar os processos de compreensão 

desencadeados no momento da leitura.  

Os vários aspectos implícitos no esforço do leitor para atribuir 

sentido ao texto e torná-lo significativo, confere-lhe um papel ativo no processo de 

leitura para o qual recorre aos conhecimentos prévios, ou seja, o conhecimento 

adquirido ao longo de sua vida. ―É mediante a interação de diversos níveis de 

conhecimento, como o conhecimento linguístico, o textual, o conhecimento de 

mundo, que o leitor consegue construir o sentido do texto‖ (KLEIMAN, 2004, p.13). 

Para Kleiman (2004), que se posiciona favorável à abordagem 

interacionista, o processo bottom-up é tão necessário para a compreensão do texto 

quanto o processo top-down, uma vez que ―quando o leitor é incapaz de chegar à 

compreensão através de um nível de informação, ele ativa outros tipos de 

conhecimento para compensar as falhas momentâneas‖ (KLEIMAN, 2004, p.16). 

 

O conhecimento linguístico desempenha um papel central no 
processamento do texto. Entende-se por processamento aquela 

atividade pela qual as palavras, unidades discretas, distintas, são 
agrupadas em unidades ou fatias maiores, também significativas, 
chamadas constituintes da frase. À medida que as palavras são 
percebidas, a nossa mente está ativa, ocupada em construir 
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significados [...] até se chegar, eventualmente, à compreensão 
(KLEIMAN, 2004, p.14-15). 

 

Kleiman (2004) considera que tanto o conhecimento linguístico como 

o conhecimento textual constituem parte do conhecimento prévio e devem ser 

utilizados na leitura. A autora ainda destaca o fato de que quanto maior for a 

experiência do leitor em relação ao conhecimento textual e a sua exposição à 

variedade de textos, mais fácil será sua compreensão devido à familiaridade que se 

constituirá das estruturas textuais e tipos de discurso que determinarão, em grande 

parte, suas expectativas em relação à compreensão dos textos. 

A partir deste pressuposto, sobre a importância do conhecimento 

prévio do leitor na compreensão de textos, a autora enfatiza que 

 

O aluno poderá tornar-se ciente da necessidade de fazer da leitura 
uma atividade caracterizada pelo engajamento e uso do 
conhecimento, em vez de mera recepção passiva. [...] o 
conhecimento adquirido determina, durante a leitura, as inferências 
que o leitor fará com base em marcas formais do texto. O 
conhecimento linguístico, o conhecimento textual, o conhecimento de 
mundo devem ser ativados durante a leitura para poder chegar ao 
momento de compreensão, momento esse que passa 
desapercebido, em que as partes discretas se juntam para fazer um 
significado. O mero passar de olhos pela linha não é leitura, pois 
leitura implica uma atividade de procura por parte do leitor, no seu 
passado, de lembranças e conhecimentos, daqueles que são 
relevantes para a compreensão de um texto que fornece pistas e 
sugere caminhos, mas que certamente não explicita tudo o que seria 
possível explicitar (KLEIMAN, 2004, p.26). 

 

Para Kato (1999, p.50) o processo descendente – top-down – ―é 

uma abordagem não-linear, que faz uso intensivo e dedutivo de informações não-

visuais e cuja direção é da macro para a microestrutura e da função para a forma‖. 

Ambos processos, bottom-up e top-down, fazem alusão aos procedimentos usados 

pelo leitor a fim de compreender o texto. O primeiro envolve o reconhecimento e 

compreensão das partes menores que compõem o todo; o segundo processo refere-

se ao uso do conhecimento prévio – como esclarecido por Kleiman (2004) – à 

formulação de hipóteses, inferências, deduções, enfim, o uso de elementos que não 

estão explícitos no texto. São processos inerentes ao leitor. 

O leitor que se vale do processo descendente para compreender o 

texto é caracterizado por Kato (1999) como um leitor capaz de acionar os seus 



17 
 

conhecimentos prévios diante dos dados do texto para interpretá-lo, é fluente, 

apropria-se das ideias principais do texto, mas, no entanto, faz adivinhações em 

excesso. 

O leitor ideal seria aquele de cujos processos lançaria mão para 

compreender o texto, ou seja, que conseguisse adequar os dois tipos relacionando 

os dados do texto através das marcas deixadas pelo autor, com os conhecimentos 

prévios socialmente adquiridos, de modo a construir o sentido do texto na interação 

autor-texto-leitor.  

Numa perspectiva interacionista de leitura, diferente da visão 

estruturalista, o leitor passa a ser visto como um sujeito ativo no processo, pois lhe é 

atribuída não só a tarefa de descobrir o significado do texto, mas de inferir sentidos a 

partir de sua interação com o texto. 

Rejeitando uma abordagem simplesmente estruturalista (processo 

bottom-up) ou meramente cognitivista (top-down), Kato (1999) opta pela abordagem 

interacionista na qual tanto os elementos advindos do texto quanto os processos 

desencadeados pelo leitor são considerados no momento da leitura. 

Considerando a ideia de leitura como interação, Kato (1999) 

descreve quatro tipos de leitor a partir da análise sobre como se dá a interação 

leitor-texto-autor. Os tipos de leitor3 propostos pela autora pressupõem um conceito 

de leitura que parte da decodificação até o modelo de leitura baseado na concepção 

defendida por Kato. 

Portanto, a defesa da ideia de bom ou mau leitor torna-se arbitrária 

se não for considerado o respaldo teórico acerca das abordagens de leitura, uma 

vez que essas idealizam o bom ou mau leitor conforme seus conceitos e 

pressupostos. 

Podem ser considerados maus leitores, ou ainda leitores imaturos, 

aqueles que realizam uma leitura textual precisa, linear e pautados unicamente nas 

informações que emergem do texto e que pouco se utilizam predições. Por outro 

lado, podemos concluir que os que procuram, com base em suas experiências, fazer 

antecipações acerca da leitura são bons leitores, pois extrapolam as possibilidades 

de leitura, inferindo informações, enriquecendo e dinamizando a construção do 

conhecimento. 

                                                
3
 O conceito e a caracterização dos tipos de leitor são amplamente abordados por Kato no seu livro O 

aprendizado da leitura, São Paulo: Martins Fontes, 1999, 144 p. 
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De um extremo ao outro, Kato (1999) identifica o leitor analisador, o 

construtor-analisador, o cooperativo e o reconstrutor; este último considerado leitor 

proficiente na visão da autora. Já os três primeiros tipos de leitor citados aproximam-

se da concepção de leitura na qual assumem papel passivo diante do texto, pois 

este é tido como unidade formal que abarca significado único, isolado. 

Contudo, a cada momento da leitura, o leitor pode ocupar uma das 

posições descritas, iniciando o percurso de leitura como usuário e terminá-la como 

co-autor do texto. Enquanto reconstrutor, há um redimensionamento das relações 

estabelecidas anteriormente entre o leitor-texto-autor; este último não considerado, 

principalmente, pelo processo de leitura ascendente. 

Essa interação entre o leitor e o autor ressignifica a presença do 

autor, já que ele não mais detém posição central na produção de sentidos do texto. 

Em cada caminho de leitura, portanto, o leitor torna-se também um autor. Antes alvo 

dos efeitos produzidos pelo texto, agora responsável pelo significado que se altera a 

cada leitura. Kleiman (2004) define a interação como 

 

[...] aquela que se dá entre o leitor, determinado pelo seu contexto, e 
o autor, através do texto. Essa interação se refere especificamente 
ao interrelacionamento, não hierarquizado, de diversos níveis de 
conhecimento do sujeito (desde o conhecimento gráfico até o 
conhecimento do mundo) utilizados pelo leitor na leitura (KLEIMAN, 
2004, p.31). 

 

As propostas de leitura como interação de processos focalizam 

níveis de conhecimento necessários à compreensão, tal fato implica em 

considerarem a leitura uma atividade construtiva. 

 

Embora nesta versão de leitura interativa (isto é, interação dos níveis 
de processamento da escrita) o leitor seja apenas caracterizado 
como sujeito cognitivo e o texto apenas como objeto formal, a 
relação que se estabelece entre leitor e texto é importante porque ela 
determina maneiras de leitura diferentes, e porque tenta resolver o 
problema da indeterminação do texto do ponto de vista referencial, 
procurando estabelecer um equilíbrio entre a informação que o leitor 
deveria trazer e aquela que o texto deveria trazer. Nessa definição 
tanto sujeito como texto delimitam o leque de possíveis leituras de 
um texto: não há abertura total, porque hipóteses de leitura devem 
ser verificadas mediante a depreensão de aspectos formais, nem há 
apenas uma leitura porque cada sujeito impõe a sua estrutura de 
conhecimento ao texto (Kleiman, 2004, p.39). 
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Esta definição complexa, apontada pela autora, sobre o processo de 

interação no ato de ler e a relação estabelecida entre este e a indeterminação, isto 

é, o que é possível ser compreendido ou não de um texto a partir de uma leitura 

interativa, deixa claro que o fato do leitor se utilizar do seu conhecimento de mundo 

e das estratégias cognitivas para construir o sentido do texto, não lhe garante o 

direito de depreender qualquer significado do texto, uma vez que se faz necessário 

que se considere a proposta do autor quanto à importância dos elementos textuais 

por ele selecionados. 

 

3.3 LER É PRODUZIR OUTROS TEXTOS 

 

Muitos conceitos são atribuídos à leitura e o que delimita esses 

sentidos é a ideia de como se dá o processo de leitura e, ainda, a ideia de 

interpretação e de compreensão.  

Numa abordagem discursiva, no âmbito da análise do discurso, 

Orlandi (2006) define leitura como sendo produção de um sentido para o texto e, o 

que se procura fazer, nesta perspectiva, é investigar o processo e as condições em 

que é produzido esse sentido. 

 

Se se deseja falar em processo de interação da leitura, eis aí um 
primeiro fundamento para o jogo interacional: a relação básica que 
instaura o processo de leitura é o do jogo existente entre o leitor 
virtual e o leitor real. É uma relação de confronto. O que, já em si, é 
uma crítica aos que falam em interação do leitor com o texto. O leitor 
não interage com o texto (relação sujeito/objeto), mas com outro(s) 
sujeito(s) (leitor virtual, autor, etc.). A relação, [...] sempre se dá entre 
homens, são relações sociais; eu acrescentaria, históricas, ainda que 
(ou porque) mediadas por objetos (como o texto). Ficar na 
―objetalidade‖ do texto, no entanto, é fixar-se na mediação, 
obsolutizando-a, perdendo a historicidade dele, logo, sua 
significância (ORLANDI, 2006, p.9). 
 
 

A leitura, portanto, não se reduz a uma questão linguística, mas 

devem-se considerar fatores tais como políticos, históricos e sócio-culturais na sua 

produção, ou seja, na situação de comunicação. Por conseguinte, o texto não é mais 

entendido como uma unidade de sentido pré-estabelecido, já que este não se 

inscreve nele, mas nos sujeitos determinados por contextos sócio-históricos que 

para ele produzem sentidos. 
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Neste sentido, ―é possível afirmar que é o momento histórico-social 

que aponta para a leitura a ser realizada, ou melhor, para as leituras possíveis para 

um dado texto, e não o texto em si, como parece crer a visão interacionista‖ 

(CORACINI, 2005, p.28). 

 Orlandi (1999) aponta, também, dois processos que se articulam na 

produção do discurso. 

 

[...] diferentes níveis de sujeitos e diferentes tipos de discurso é que 
vão determinar, entre outras coisas, o grau de relação entre o que 
chamamos leitura parafrástica, que se caracteriza pelo 
reconhecimento (reprodução) do sentido dado pelo autor, e leitura 
polissêmica, que se define pela atribuição de múltiplos sentidos ao 

texto (ORLANDI, 1999, p.56). 

 

Acreditamos que na leitura sob o enfoque discursivo, não se anula o 

texto, mas o transforma, o reescreve, fazendo a partir dele surgirem outros textos 

que se multiplicam em tantos outros. 

A leitura vista como produzida em condições que a determina sócio-

historicamente, torna-se extremamente relevante para a leitura que se queira crítica, 

pois o sujeito que a produz também se define historicamente. 

 

A leitura crítica sempre leva à produção ou construção de um outro 
texto: o texto do próprio leitor. Em outras palavras, a leitura crítica 

sempre gera expressão: o desvelamento do SER do leitor. Assim, 
este tipo de leitura é muito mais simples do que um simples processo 
de apropriação de significado; a leitura crítica deve ser caracterizada 
como um PROJETO, pois concretiza-se numa proposta pensada pelo 

ser-no-mundo, dirigido ao outro (SILVA, 2002, p.81). 
 

Segundo Silva (2002), a leitura crítica situa o leitor quanto à 

importância do exercício de sua consciência sobre o material escrito. O leitor crítico 

não visa o simples reter, mas compreender e criticar. Movido pela intencionalidade, o 

leitor crítico desvela o significado pretendido pelo autor, mas não permanece nesse 

nível, reage, questiona, problematiza, enfim, se faz ouvir. 

Neste sentido, o leitor, ao experienciar a leitura, não só compreende 

o mundo, mas posiciona-se frente a ele na medida em que a leitura resulta de uma 

compreensão crítica do mundo e torna o leitor consciente da realidade na qual está 

inserido, permitindo-lhe uma dimensão mais ampla das relações das quais faz parte. 

 



21 
 

Esta ―leitura‖ mais crítica da ―leitura‖ anterior menos crítica do mundo 
possibilitava aos grupos populares, às vezes em posição fatalista em 
face das injustiças, uma compreensão diferente da sua indigência. É 
neste sentido que a leitura crítica da realidade, dando-se num 
processo de alfabetização associada sobretudo a certas práticas 
claramente políticas de mobilização e de organização, pode 
constituir-se num instrumento para o que Gramsci chamaria de ação 
contra-hegemônica (FREIRE, 2005, p.21). 

 

A leitura como apresentada por Freire (2005) representa a base do 

seu projeto pedagógico, que visa à emancipação do leitor através da 

conscientização política do sistema no qual está inserido. 

Silva (2002) compartilha com Freire (2005) a importância do senso 

crítico atribuído à prática de leitura por esta possibilitar uma compreensão do 

contexto onde o leitor se situa, viabilizando uma reflexão acerca deste. Ambos os 

autores enfatizam a valorização do leitor como instância participante do ato da leitura 

e a propõem como uma estratégia de desvelamento das formas hegemônicas de 

dominação social na medida que possibilita, através da leitura e do debate de ideias, 

a conscientização do leitor. 

 

Ler é, basicamente, abrir-se para novos horizontes, é ter a 
oportunidade de experimentar outras alternativas de existência, é 
concretizar um projeto consciente, fundamentado na vontade 
individual. Saber ler e executar esse ato, crítica e freqüentemente é, 
em última instância, possuir mais elementos para pensar sobre a 
realidade e sobre as nossas condições de vida (SILVA, 1983, p.46). 

 

A leitura, quando abordada nessa perspectiva, é ferramenta capaz 

de provocar o posicionamento crítico do leitor frente ao texto e ao mundo, 

ressignificando-os de acordo com sua prática social e, ainda, tornar o leitor um 

cidadão crítico para atuar na sociedade em que vive. 
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4 LER, INTERPRETAR E COMPREENDER TEXTOS 

 

A competência leitora é uma das chaves para a apropriação e 

produção de saberes organizados na sociedade letrada. No entanto, o exercício da 

leitura na sala de aula tem sido negligenciado em função das equivocadas 

interpretações do que realmente significa ler. 

As propostas de interpretação e compreensão da leitura não 

evidenciam as possibilidades de sistematização desse processo, tornando os 

procedimentos para tal destituídos de significado. Nessa perspectiva, o trabalho 

desenvolvido com relação à leitura leva ao uso de uma pseudolinguagem4 que se 

distancia das experiências com a linguagem praticadas pelas crianças no seu dia-a-

dia. 

Essa prática de leitura desvinculada do significado, em que ler se 

resume em decodificar os símbolos gráficos da escrita em sons, sem qualquer 

preocupação com o sentido do que está sendo lido, para Terzi (2002) revela as 

características que texto e leitura adquirem na escola. 

 

Dada a exigência das professoras de que os alunos copiem do texto 
as respostas às perguntas de compreensão, eles desenvolvem uma 
estratégia de localização das respostas que não exige a 
compreensão das perguntas. As respostas são, então, copiadas ou 
lidas sem qualquer envolvimento das crianças com o significado, 
gerando a criação e o uso da pseudolinguagem, numa suspensão do 
uso da linguagem para responder perguntas a que estão habituadas 
(TERZI, 2002, p. 60). 

 

Assim, se ler na escola não é buscar sentido, responder perguntas, 

com relação à leitura, supostamente de compreensão, também não o é.   

Compartilhamos da concepção de que ler é, por definição, extrair 

sentido do que é lido, pelo que não se pode falar em leitura se não houver 

compreensão. Para aprender a ler é preciso aprender um código e dominá-lo a um 

nível que permita a decifração automática do que está escrito. 

A leitura é, pois, o produto da interação de vários fatores e implica a 

                                                
4
 Pseudolinguagem aqui entendida como atividade de leitura com ênfase na decodificação de 

palavras como um fim em si mesma, que se concretiza na proposta de exercícios mecânicos sobre o 
texto, não envolvendo a construção de significados. TERZI, Sylvia B. A construção da leitura: uma 
experiência com crianças de meios iletrados. Campinas, SP: Pontes, 2002. 
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ativação de um conjunto de sub-processos. Alguns destes processos são básicos, 

como reconhecer as letras e as palavras, mas outros são bem mais complexos. No 

que tange ao  ensino da leitura, na escola dedica-se uma grande atenção aos 

processos mais básicos considerando-se que, uma vez dominado o código escrito, a 

compreensão virá por acréscimo. 

Menegassi (2010) discorre acerca das etapas de leitura que, 

segundo o autor, se desenvolvem de acordo com processos que são 

interdependentes e que fazem parte de um procedimento gradativo de apropriação 

dos sentidos possíveis no texto, levando o leitor à reflexão, liberdade e autonomia de 

pensamento. Essas etapas são classificadas de 

 

Decodificação: A decodificação é a primeira das etapas do processo 

de leitura. Sem ela, todo o processo fica emperrado e não permite 
que as demais etapas se concretizem. Nessa etapa, ocorre o 
reconhecimento do código escrito e sua ligação com o significado 
pretendido no texto. 
Compreensão: Compreender um texto é captar sua temática; é 

resumi-lo. Para que isso aconteça, o leitor deve conseguir 
reconhecer as informações e os tópicos principais do texto, assim 
como, também, dominar as regras sintáticas e semânticas da língua 
usada. 
Interpretação: A interpretação é a etapa de utilização da capacidade 

crítica do leitor, o momento em que analisa, reflete e julga as 
informações que lê. Assim, para que a interpretação ocorra, é 
necessário que a compreensão a preceda, caso contrário, não há 
possibilidade de sua manifestação. Dessa forma, o leitor, ao 
compreender, faz uso de seus conhecimentos anteriores, que se 
interligam aos conteúdos que o texto apresenta [...] 
Na produção de interpretações, as inferências são relações 
extremamente importantes. Elas são as pontes de sentido que o 
leitor faz entre si e o texto, entre o texto e ele próprio. Em uma 
representação esquemática, tem-se o quadro [...] 
Retenção: A última etapa do processo de leitura é responsável pelo 

armazenamento das informações mais importantes na memória do 
leitor. Para isso ocorrer, a retenção pode se dar em dois níveis. O 
primeiro é resultado do processamento da compreensão, isto é, o 
leitor não precisa fazer uso da interpretação. Nele, o leitor armazena 
na memória a temática e as informações principais do texto lido, sem 
analisá-las. O segundo nível de retenção [...] advinda da 
interpretação, é sempre maior do que a da compreensão, uma vez 
que são alterados os conhecimentos prévios do leitor, [...] com o 
acréscimo de informações resultadas de um julgamento realizado 
pelo leitor, sobre o texto lido, o que altera seu ponto de vista sobre o 
tema e possibilita a construção de um novo texto (MENEGASSI, 
2010 apud MENEGASSI; RODRIGUES, 2011, p.3-4). 

 

No que diz respeito à compreensão do texto, Menegassi (1995), ao 
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citar Cabral (1979), esclarece ser necessário, para que essa etapa ocorra, que o 

leitor tenha conhecimentos prévios acerca da temática e aponta três níveis de 

compreensão que antecedem a etapa da interpretação: 

 

Nesta etapa existem três níveis de compreensão: No nível literal 
primeiramente no qual o leitor se detém exclusivamente ao texto 
fazendo apenas uma leitura superficial; No nível inferencial o leitor se 
penetra no texto expandindo seu conhecimento; No nível 
interpretativo é o mais elevado que os níveis anteriores, pois neste 
nível o leitor começa a expandir a sua leitura, permitindo que se faça 
a ligação dos conteúdos que o texto apresenta aos conhecimentos 
prévios dando inicio a nossa próxima etapa (MENEGASSI, 1995 
apud SILVA 2011). 

 

A resposta à pergunta ―É possível ensinar a compreender?‖ aponta 

para os estudos que têm mostrado que é possível, sim,  ensinar a compreender o 

que é lido, e que, também, é necessário fazê-lo com urgência. 

 

Os processos de leitura, ao contrário do que pensam algumas 
pessoas, não são inerentes ao aluno, precisam ser ensinados, isso 
significa dizer que o professor precisa estar preparado minimamente 
para direcionar seus alunos no processo de leitura (MENEGASSI; 
RODRIGUES, 2011, p.3). 

 

Para tal, é imprescindível que se conheça os fatores que interferem 

na compreensão leitora. É consensual que ler é compreender e que a leitura 

competente é o produto da interação texto, contexto e leitor. Ler implica, portanto, 

valer-se de diferentes estratégias. 

Sendo assim, o trabalho proposto em sala de aula deve ter em vista 

ensinar o aluno a recorrer a essas diferentes estratégias diante das mais variadas 

situações de leitura. Menegassi (2005) menciona os trabalhos de Goodman (1987) e 

Smith (1991) quanto às estratégias de leitura - antecipação, seleção, inferência e 

verificação – destacando que essas são responsáveis pelo processo de 

compreensão textual (MENEGASSI, 2005 apud SILVA, 2011, p.8): 

 

Antecipação: consiste na previsão do que será dito a partir de 
elementos fornecidos pelos textos, como: o titulo, o gênero, o 
portador, as imagens, etc. Essas antecipações podem ser feitas tanto 
a partir de informações explicitas (declaradas, visíveis) quanto 
implícitas (subentendidas, veladas). 
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Seleção: trata-se de um procedimento em que o leitor foca sua 
atenção apenas nos elementos de leitura que serão úteis, 
desprezando os outros. Em situações em que lemos textos bastantes 
conhecidos, esse procedimento é realizado pelo cérebro quase 
automaticamente. 
Inferência: refere-se à elaboração de previsões e conclusões 

implícitas sobre o que está sendo lido. É o que se lê nas entrelinhas, 
com base no texto. Uma inferência pode ser realizada a partir da 
busca da compreensão do texto como um todo: pensar numa 
possibilidade para o final do conto ou pressupor o significado de uma 
palavra num determinado contexto por exemplo. 
Verificação: viabiliza o controle da leitura, isto é, a verificação do 

sucesso ou não das previsões realizadas durante a leitura. Essa 
estratégia é fundamental para verificar continuamente se a 
compreensão ocorreu. 

 

Um aspecto importante para a leitura eficiente é o conhecimento 

prévio do leitor sobre o assunto, o gênero e o portador. Portanto, em sala de aula, os 

textos devem ser introduzidos por meio de estratégias/ questionamentos que, dentre 

outros, possam mobilizar esses conhecimentos prévios dos alunos. 

 

4.1 AS PERGUNTAS DE LEITURA NOS LIVROS DIDÁTICOS – LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO 

(PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO - PNLD 2013) 

 

O ensino da leitura na escola tem como objetivo formar leitores 

suficientemente competentes e proficientes, ou seja, ensinar os alunos a ler e 

compreender o que está sendo lido, além de serem capazes de estabelecer relações 

entre outros textos que já leram anteriormente. Quanto à perspectiva a partir da qual 

a leitura é trabalhada nas escolas, os PCN’s5: LP (1997) apontam que 

 

É preciso superar algumas concepções sobre o aprendizado inicial 
da leitura. A principal delas é a de que ler é simplesmente 
decodificar, converter letras em sons, sendo a compreensão 
conseqüência natural dessa ação. Por conta desta concepção 
equivocada a escola vem produzindo grande quantidade de ―leitores‖ 

                                                
5 Os Parâmetros Curriculares Nacionais são referenciais de qualidade elaboradas pelo Governo 

Federal em 1996. Essas diretrizes são voltadas, sobretudo, para a estruturação e reestruturação dos 
currículos escolares de todo o Brasil e têm por objetivo principal padronizar o ensino no país, 
estabelecendo pilares fundamentais para guiar a educação formal e a própria relação escola-
sociedade no cotidiano. Os parâmetros abrangem práticas de organização de conteúdo, formas de 
abordagem das matérias com os alunos, a aplicação prática das lições ensinadas e a melhor conduta 
a ser adotada pelos educadores em situações diversas. Disponível em: < 
http://educarparacrescer.abril.com.br/indicadores/materias_295305.shtml>. Acesso em: 08/10/2012. 
 

http://educarparacrescer.abril.com.br/indicadores/materias_295305.shtml
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capazes de decodificar qualquer texto, mas com enormes 
dificuldades para compreender o que tentam ler (BRASIL, 1997, 
p.42). 

 

 Para que este aprendizado se efetive de fato é preciso que a 

proposta com vistas à leitura, compreensão e interpretação de textos, presente nos 

livros didáticos que servem de apoio para a ação pedagógica em sala de aula, 

auxilie na formação de leitores competentes, isto é, esteja ancorada em uma 

concepção de leitura que leve o aluno a desenvolver competências próprias para o 

ato de ler, posicionando-se diante do texto como sujeito ativo, crítico e participativo. 

 

É com o objetivo de fazer com que os alunos cheguem à 
compreensão de textos, que a escola deve agir. No entanto, o que se 
percebe é um trabalho deficiente de tentar fazer dos alunos bons 
leitores, o que, infelizmente, não ocorre. E a leitura de textos 
proposta pelas escolas, passa a ser um pretexto para ensinar 
gramática. Dessa maneira, não há contribuição para a reflexão e pela 
busca de sentido do texto pelo aluno (LINHARES; FERREIRA, 2009, 
p.308). 

 

Considerando que os professores, na maioria, usam o livro didático 

como o principal material de apoio e havendo a necessidade de compreender como 

esse material desenvolve o trabalho com a leitura, compreensão e interpretação de 

textos, elegemos para esse trabalho obras didáticas selecionadas pelo Programa 

Nacional do Livro Didático e apresentadas pelo Guia6 de Livros Didáticos do PNLD 

2013 para o Ensino Fundamental Anos Iniciais. 

Selecionamos três livros didáticos de 2º ano das coleções de 

Letramento e Alfabetização por considerar que os alunos desse ano, se não todos, a 

maioria se encontra no Nível Alfabético7 do processo de alfabetização e, portanto, 

                                                
6
 O Guia de Livros Didáticos do PNLD 2013 atende ao disposto na RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 7, de 

14 de dezembro de 2010, que fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 
(nove) anos, em especial no seu Art. 30. Dessa forma as coleções inscritas no PNLD 2013 foram 
organizadas considerando o ciclo de três anos para alfabetização. O processo de avaliação do PNLD 
2013 teve início com a publicação de um edital, por meio do qual as editoras inscreveram suas obras 
didáticas para análise pedagógica. Esse processo foi realizado por universidades públicas federais 
sob a coordenação da Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC). As obras didáticas aprovadas na 
avaliação são apresentadas no Guia de Livros Didáticos, elaborado pela SEB, por meio de resenhas 
que informam as características pedagógicas de cada obra, seus pontos fortes e suas limitações. 
Disponível em: < http://www.fnde.gov.br/index.php/pnld-guia-do-livro-didatico>. Acesso em: 
08/10/2012. 
7
 Conceito relacionado à proposta didática de alfabetização centrada no processo cognitivo dos 

alunos (GEEMPA). GROSSI, Esther Pillar. Didática da alfabetização. Rio de Janeiro, Paz e Terra, v. 
3, 2002. 

http://www.fnde.gov.br/index.php/pnld-guia-do-livro-didatico


27 
 

inferimos que já desenvolveram competências e habilidades para ler e escrever 

autonomamente e que atribuem importância à leitura e suas funções sociais. 

De cada obra selecionada, escolhemos, aleatoriamente, uma 

unidade didática (Anexos A, B e C) que contemplasse texto de apoio para leitura e 

propostas de compreensão e interpretação de texto, buscando atender aos objetivos 

dessa pesquisa. Vale ressaltar que as obras didáticas aqui mencionadas foram as 

três mais votadas para a escolha do livro didático a ser adotado em 2013 por uma 

escola da rede municipal de Londrina. 

A análise das obras indicadas pelo Guia de Livros Didáticos PNLD 

2013 foi realizada com base em princípios e critérios estabelecidos pela SEB/MEC8 

e constantes do documento. Para subsidiar a análise e, posteriormente, a escolha 

do livro didático, foi elaborada uma ficha de avaliação para cada eixo de ensino 

referente à proposta de trabalho com a leitura, escrita, oralidade e conhecimentos 

linguísticos. 

Atentamo-nos, no momento, para o eixo de trabalho com a leitura, 

mais especificamente aos itens das atividades de compreensão de leitura, foco do 

presente estudo, que são descritas no Guia PNLD 2013 

 

As atividades de leitura colaboram efetivamente para a reconstrução 
dos sentidos pelo leitor, especialmente no que diz respeito à 
compreensão global? [...] Considere a 
• utilização de diferentes estratégias cognitivas envolvidas no 
processo de leitura: ativação de conhecimentos prévios, formulação 
e verificação de hipóteses, compreensão global, localização e 
retomada de informações, produção de inferências. 
• exploração de propriedades textuais e discursivas: unidade e 
progressão temática, articulação entre partes, modos de composição 
tipológica, intertextualidade e polifonia, argumentatividade, planos 
enunciativos, relações e recursos de coesão e coerência, relações 
entre o verbal e o não verbal em textos multimodais e dimensões 
sociolinguísticas manifestadas no texto (BRASIL, 2012, p.243). 

 

Apresentamos a seguir uma síntese das resenhas de avaliação das 

obras selecionadas a fim de elucidar os critérios estabelecidos para tal. 

 

Figura 1 - CONHECER E CRESCER – Letramento e Alfabetização 

Cristiane Buranello 

                                                
8
 Leia-se SEB/MEC - Secretaria de Educação Básica - Ministério da Educação 
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Edições Escala Educacional 

2º ano – 3ª edição 2011 

 

Fonte: http://www.fnde.gov.br/index.php/pnld-guia-do-livro-didatico 

 

Esta coleção se organiza pela associação de temas e gêneros, 
introduzidos por perguntas, curiosidades e exploração de textos não-
verbais, como fotografias, reprodução de obras de arte, cenas de 
filmes infantis e belas ilustrações que despertam o interesse do 
aluno. [...] As atividades de leitura encaminham experiências 
significativas que colaboram para a formação de um leitor. Por meio 
de objetivos diversificados de leitura, são desenvolvidas diversas 
habilidades de compreensão leitora, como a ativação de 
conhecimentos prévios, a antecipação e verificação de 
hipóteses, a compreensão global, a produção de inferências e a 
localização de informações explícitas em um texto, sendo esta 
última a estratégia mais enfatizada no conjunto das atividades 
de leitura. [...] A coleção apresenta, no início de cada unidade, 
ilustrações e imagens seguidas de perguntas que resgatam os 
conhecimentos prévios dos alunos acerca da temática da 
unidade. [...]É expressiva a presença de textos de diferentes 
linguagens, como pinturas, fotografias e tirinhas. [...] As seções 
destinadas ao trabalho com a leitura são: ―Lá vem a leitura‖, ―Outra 
leitura‖ e ―Mais uma leitura‖, que se destinam à exploração da 
diversidade de gêneros e suportes de textos. A coleção também 
apresenta subseções para este eixo: ―Lendo de outro jeito‖; 
―Dialogando‖; ―Respondendo oralmente‖; ―Respondendo por escrito‖; 
―Comparando os textos‖, as quais sugerem atividades diversificadas 
de exploração dos textos. [...] Diversas estratégias de leitura são 
exploradas na coleção, havendo uma progressão ao longo dos 
três volumes. No primeiro volume são priorizadas questões de 
localização de informações, de emissão de opinião e de 
extrapolação; o volume 2 apresenta uma quantidade maior de 
questões inferenciais e de compreensão global; o volume 3 dá 
continuidade ao trabalho iniciado nos outros dois volumes e 
contempla questões de exploração das características do 
gênero, das finalidades do texto e de vocabulário (BRASIL, 2012, 
p.71-73) (grifo nosso). 

 

Figura 2 - A ESCOLA É NOSSA – Letramento e Alfabetização 
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Marcia Aparecida Paganini Cavéquia 

Editora Scipione 

2º ano – 4ª edição 2011 

 

Fonte: http://www.fnde.gov.br/index.php/pnld-guia-do-livro-didatico 

 
Os volumes 2 e 3 se organizam em unidades que abordam temáticas 
do interesse infantil e oferecem uma proposta didática marcada pela 
sistematização do conhecimento ortográfico e a introdução de outros 
conhecimentos (adjetivos, substantivos, antônimos, sinônimos, plural 
e singular, masculino, feminino, etc) da língua. [...] No trabalho com o 
eixo da leitura, há contribuições para o desenvolvimento do aluno 

como leitor em geral e incentivo à leitura de diversos livros de 
literatura. No segundo e terceiro volumes, a seção ―Leitura‖ aparece 
duas vezes em cada unidade. Cada seção é constituída por um 
texto, seguida de atividades de interpretação oral e/ou escrita, assim 
agrupadas: ―Interpretação escrita‖; ―Interpretação oral‖; ―As palavras 
no texto‖; ―Comparação entre os textos‖; ―Minhas ideias, nossas 
ideias‖. A coletânea de textos contempla gêneros diversos, em 
especial os jornalísticos, e é representativa do que a cultura escrita 
oferece ao aluno em temáticas que ampliam as referências do 
universo infantil. As atividades de leitura promovem a ativação de 
conhecimentos prévios, a comparação de informações, a 
exploração contextualizada do vocabulário e a localização de 
informações explícitas. Essas atividades favorecem a 
reconstrução de sentidos pelo leitor, principalmente no que se 
refere à compreensão global do texto, possibilitando ao aluno a 
utilização de diferentes estratégias cognitivas. Contudo, as 
atividades de leitura deixam de focalizar, de maneira efetiva, alguns 
aspectos importantes desse processo, especialmente aqueles 
relacionados às especificidades do gênero lido, aos seus aspectos 
funcionais, ao resgate de seu contexto de produção e de sua 
materialidade. [...] As propostas de leitura também necessitam de 
atenção, uma vez que focalizam mais a decodificação e menos a 
compreensão global dos textos lidos, sendo necessário que o 
professor enriqueça e complemente as atividades que explorem 
outras habilidades de compreensão. [...] Nos três volumes da 
coleção, predominam situações de conversa, discussão e emissão 
de opinião (BRASIL, 2012, p.43-46) (grifo nosso). 
  . 

Figura 3 - ÁPIS – Letramento e Alfabetização 
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Ana Maria Trinconi Borgatto 

Terezinha Costa Hashimoto Bertin 

Vera Lúcia De Carvalho Marchezi 

Editora Ática 

2º ano – 1ª edição 2011 

 

Fonte: http://www.fnde.gov.br/index.php/pnld-guia-do-livro-didatico 

 

Os gêneros textuais que compõem a coletânea pertencem a esferas 
como a do jornalismo, da literatura, do entretenimento, do cotidiano e 
textos de diferentes linguagens visuais (pintura, capa de livro e de 
CD), que articulam o trabalho dos diferentes eixos de ensino. As 
propostas de leitura contextualizam o estudo dos conhecimentos 
linguísticos e de escrita de textos. As atividades contemplam 
habilidades relacionadas à construção de sentidos e contribuem para 
desenvolver o gosto pela leitura literária. [...] A oralidade é 
contemplada principalmente em atividades de conversas entre 
alunos sobre temáticas dos textos. O trabalho de leitura é 
desenvolvido em diversas seções: ―Abertura‖, que introduz o texto 
principal e propõe desafios sobre a temática; ―Leitura‖ apresenta o 
texto principal; ―Interpretação de texto‖, que traz atividades orais e 
escritas de compreensão; ―Ampliação de leitura‖ apresenta textos 
literários e/ou outros para leitura; ―Memória em jogo‖ traz textos 
curtos para memorização; ―Hora de diversão‖ oferece um espaço 
lúdico em ligação com o gênero ou com o tema da unidade; ―Leia 
mais‖ indica outras leituras; e ―Projeto de leitura‖, que apresenta uma 
obra literária, no segundo volume, e uma antologia de textos no 
terceiro, para se constituir em um projeto de trabalho coletivo 
(BRASIL, 2012, p.51-54) (grifo nosso). 

 

Torna-se relevante retomar o exposto acerca das etapas de leitura e 

estratégias de leitura para a compreensão textual a fim de estabelecer algumas 

relações entre a fundamentação teórica e as propostas de trabalho com a leitura, 

essencialmente as questões que constituem a seção de compreensão e 

interpretação de textos presentes nas unidades didáticas selecionadas (Anexos A, B 

e C). 
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Considerando as informações que constam nas resenhas 

apresentadas no Guia PNLD 2013, observamos que todos os livros aqui 

selecionados elegem o texto como unidade de ensino e ressaltam a importância 

dada à diversidade de gêneros e tipos textuais. 

Quanto à abordagem de exploração da leitura, identificamos que 

todas as três unidades possuem atividades de leitura que visam acionar o 

conhecimento prévio do aluno - estratégia de antecipação - e propor inferências 

acerca do conteúdo dos textos, tanto a partir da exploração de imagens que 

remetem à temática do texto quanto de questionamentos que considerem as 

experiências do leitor ou, ainda, uma atividade lúdica como um jogo ou desafio. 

No que diz respeito aos procedimentos que antecedem o ato de ler, 

os PCN: LP destacam a necessidade de se ativar os conhecimentos prévios do leitor 

―é preciso que antecipem, que façam inferências a partir do contexto ou do 

conhecimento prévio que possuem, que verifiquem suas suposições — tanto em 

relação à escrita, propriamente, quanto ao significado‖ (BRASIL, 1997, p.42). 

Os conhecimentos prévios do leitor sobre o assunto são essenciais 

nessa etapa inicial do processo de leitura, uma vez que o processo da compreensão 

resultará sempre em uma nova informação construída pelo leitor a partir dos seus 

conhecimentos e das informações que o texto lhe oferece. Vaz (2010) sugere como 

ativar o conhecimento prévio do leitor: 

 
[...] antes de passar à leitura propriamente dita de um texto, pode ser 
vantajoso enquadrar o mesmo. Para tal, o leitor poderá começar por 
reflectir sobre o título e os subtítulos, observar as eventuais imagens 
e legendas, atentar nos destaques, examinar questões expressas, 
rever mentalmente informação relacionada já adquirida e, deste 
modo, criar um quadro contextual no qual a informação a ler mais 
facilmente ganhe sentido. De igual modo, poderá interrogar-se e 
avançar com hipóteses sobre o conteúdo, ou mesmo, trocar 
impressões ou conversar sobre o tema antes de iniciar a leitura. 
Desta forma se poderá estimular e avivar informação prévia que se 
relaciona com o texto em questão e que ajudará a dar sentido à 
leitura. Para além destes procedimentos que antecedem o acto de 
ler, será também fundamental que, durante a própria leitura, os 
sujeitos mantenham essas referências activadas na sua mente, de 
modo a construírem um significado coerente para o texto (VAZ, 2010, 
p.165). 
 

Em relação às demais estratégias de leitura, observamos que são 

pouco contempladas nas propostas das unidades analisadas. Na sua maioria, 
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quanto às etapas de leitura, enfocam a etapa da decodificação, possibilitando o leitor 

captar apenas as informações que estão num nível superficial do texto. 

A etapa da compreensão que atribui a capacidade do leitor entender e 

captar a estrutura e temática do texto, reconhecer e identificar os tópicos principais, 

conhecer as regras textuais e depreender as significações de palavras novas, 

fazendo inferências sobre o sentido do texto, praticamente inexiste. 

O assunto é direcionado para questões de estruturação textual, não 

produzindo informações novas, ou seja, são questões que não possibilitam ao leitor 

construir novas informações a partir do diálogo estabelecido entre as informações 

trazidas pelo texto e os seus conhecimentos prévios - etapa da interpretação. 

 

Na etapa da interpretação entra em cena a capacidade crítica do 
leitor, é o momento em que ele analisa, reflete e julga as informações 
provenientes do texto e a suas novas informações produzidas. Com 
isso, o leitor constrói novos sentidos ao texto, ―amplia seu cabedal de 
conhecimentos e de informações, reformulando conceitos e 
ampliando seus esquemas sobre a temática do texto‖ (MENEGASSI, 
1994 apud METZ, 2010, p.3). 

 

Nessa perspectiva, o trabalho do aluno será apenas o de copiar as 

informações. O único esforço dele será de localizar o parágrafo no qual estão as 

respostas. Ocorre assim, uma leitura simplesmente decodificada. 

Embora o Guia PNLD 2013 apresente em sua análise que os livros 

didáticos trazem atividades de compreensão e interpretação de textos que podem 

auxiliar o professor no processo de desenvolvimento da competência leitora dos 

alunos, observamos que essa premissa não se aplica à obra na sua totalidade, haja 

vista as unidades9 aqui selecionadas. 

Entendemos que para uma prática efetiva de leitura centrada na 

compreensão e interpretação do texto, faz-se necessário contemplar as etapas de 

processo da leitura, considerando as estratégias de leitura, mediadas por questões 

feitas pelo professor que não visem somente avaliar a compreensão leitora, mas que 

contribuam para ensinar o aluno a atingir essa compreensão. Isto é considerar uma 

                                                
9
 Para este trabalho refere-se aos títulos: Conhecer e Crescer: letramento e alfabetização de 

Cristiane Buranello, Edições Escala Educacional, 2011; A Escola é Nossa: letramento e 
alfabetização de Marcia Aparecida Paganini Cavéquia, Editora Scipione, 2011; ÁPIS: letramento e 
alfabetização de Ana Maria Trinconi Borgatto, Terezinha Costa Hashimoto Bertin e Vera Lúcia De 
Carvalho Marchezi, Editora Ática, 2011. 
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mudança no papel do professor que deixa de ser a de juiz, sancionando a correção 

ou incorreção das respostas dadas, para ensinar o como chegar às respostas certas. 

Estabelecer uma relação de leitura/compreensão é um trabalho 

árduo que compreende em auxiliar a criança a desenvolver estratégias que 

permitam ao aluno tomar as rédeas do processo de compreensão leitora. 

 

5 “QUEM ME DERA”: UMA PROPOSTA DE INTERPRETAÇÃO E 

COMPREENSÃO LEITORA EM SALA DE AULA 

 
 
―Se eu quisesse aprender a nadar contrataria uma pessoa que 
soubesse nadar. No entanto, nossas escolas estão repletas de 
professores que não leem‖ (ANA MARIA MACHADO) 

 

          

Considerando os pressupostos teóricos acerca do processo de 

leitura apresentados nas seções anteriores, trazemos uma proposta de atividade de 

compreensão e interpretação de texto. Nessa proposta consideramos os 

fundamentos para a compreensão de texto apresentados por Naspolini (1996). 

O texto literário infantil é considerado de extrema importância para o 

desenvolvimento da criança nos aspectos físico, cognitivo, afetivo e moral, intervindo 

assim, de forma positiva, na resolução e organização de sentimentos, na ampliação 

do vocabulário, sem deixar de considerar o vínculo afetivo que é formado entre 

adulto-educador e criança-criança, no momento da leitura. A história infantil torna-se 

um jogo de inteligência, imaginação e liberdade. 

A proposta que foi desenvolvida, para uma turma de 2º ano do 

Ensino Fundamental, foi embasada no desenvolvimento da leitura e da 

compreensão do texto a partir do livro de literatura infantil ―Quem me dera‖, de Ana 

Maria Machado. 

Inicialmente pensamos em propor a leitura da história em quadrinhos 

da Turma da Mônica intitulada Brinquem Comigo! com o intuito de introduzir a 

temática. Nesse momento abordaríamos tanto a leitura verbal quanto a não-verbal.  

Nesse quadrinho, a personagem principal, a Mônica, procura uma 

companhia para brincar, mas todos os seus amigos estão envolvidos em outras 

atividades e não correspondem à solicitação da Mônica. 
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A leitura do quadrinho seria interrompida no momento em que a 

Mônica desiste de convidar os colegas que estão jogando xadrez, deixando em 

aberto a possibilidade de inferir que ela não vai conseguir ninguém para brincar. 

                         

                         Figura 4 – História em quadrinhos – Brinquem Comigo! 

 

                             Fonte: Gibi Turma da Mônica, ed. nº102, Editora Globo. 

 

                          Figura 5 - História em quadrinhos – Brinquem Comigo! 

 

  Fonte: Gibi Turma da Mônica, ed. nº102, Editora Globo. 
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Na sequência, apresentaríamos a capa do livro ―Quem me dera‖ e 

seguiríamos com questões que compreendessem as estratégias de antecipação e 

inferência do assunto. Posteriormente, proporíamos a leitura compartilhada, a partir 

de cartões com a fala das personagens que dialogam com a personagem principal 

da história, Vera. 

 

                                           Figura 6 – Capa do livro – Quem me Dera 

 

Fonte: MACHADO, Ana Maria. Quem me dera. São Paulo – SP: Ática, 1996. 

 

Após a leitura do livro, retornaríamos ao quadrinho e perguntaríamos 

se assim como Vera, a Mônica também encontrou alguém para brincar. Depois 

apresentaríamos o final da história em quadrinhos. 

 

                         Figura 7 - História em quadrinhos – Brinquem Comigo! 

 

                             Fonte: Gibi Turma da Mônica, ed. nº102, Editora Globo. 
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A proposta é a de explorar a leitura e interpretação do gibi e da obra 

literária proporcionando momentos de leitura, compreensão e interpretação de texto. 

Apresentar primeiramente o título, deixar que os alunos utilizam-se 

dos conhecimentos prévios, assim como da sua imaginação e a criatividade, para 

antecipar informações sobre o que tema do livro e enredo da história, aos poucos 

revelando e guiando-os ao verdadeiro enredo e a compreender e interpretar o 

significado do nome da história, contextualizando a criança, mas ao mesmo tempo a 

estimulando a ter compreensão de uma maneira lúdica e prazerosa. 

Neste momento, é possível percebermos que as crianças interagem 

e participam deste momento de leitura de uma forma natural, ao utilizar os seus 

conhecimentos acerca do que ocorre na história e ao mesmo tempo em que faz 

relações com vivências do seu cotidiano, ao estabelecer e relatar situações 

parecidas com que a personagem da história viveu.  A criança se apropria desta 

história em algumas situações, ao se colocar como personagem dela e (re)vive, 

naquele momento, os mesmo problemas, sentimentos e necessidades que a 

personagem vivência.  

 

De acordo com Abramovich 

 

[...] é importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas, 

muitas histórias... Escutá-las é o início da aprendizagem para ser um 
leitor, e ser leitor é ter um caminho absolutamente infinito de 
descoberta e de compreensão do mundo (1991, p. 16).  
 

 

Assim como o livro, o mesmo processo seria aplicado à tira do gibi 

da Turma da Mônica, estimulando a imaginação acerca do nome da história e, aos 

poucos, revelando-a e contextualizando-a num processo de compreensão. Esse 

procedimento implica na construção de significados e não apenas a decodificação. 

Naspolini (1996, p.53) destaca que 

 

[...] para a compreensão de um texto, fazemos perguntas 
mentalmente. Isso significa que levantamos hipóteses, inferimos 
determinadas situações ou fatos, definimos estratégias, pesquisamos 
novas alternativas que o texto não nos fornece de imediato, e assim 
por diante. 
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Ainda, segundo Naspolini (1996), quando lemos, analisamos dados 

que nos são fornecidos pelo conteúdo do texto, pela sua estrutura e pelo seu 

discurso. Portanto, é necessário ensinarmos três tipos de enfoques diferentes que se 

desenvolvem durante o processo de aprendizagem da leitura: o enfoque 

conteudístico, o enfoque estruturalista e o enfoque discursivo. 

No enfoque conteudístico, a criança deve estar voltada para a 

compreensão da mensagem que o texto passa e para responder questões 

referentes ao conteúdo, empregando as palavras e ideias expressas no texto 

(NASPOLINI, 1996).  Nesta proposta, podemos estabelecer momentos de indagação 

em relação a detalhes do enredo do livro, estabelecendo uma linha de raciocínio e 

ideias sobre qual o tema abordado, sobre de que se trata a história e as relações 

que podem ser estabelecidas acerca dos próprios conhecimentos de mundo dos 

alunos. 

Esta atividade possibilita às crianças perceberem que tanto a história 

do livro como a do quadrinhos exploram, em alguns momentos, conteúdos como as 

questões do brincar, as características da personagem, a família e amigos. Também 

a estrutura que cada história tem, mesmo se tratando de um mesmo assunto, de 

como se dá a narrativa das personagens, os ambientes onde acontecem as 

histórias, as situações-problema e as resoluções destes problemas que aparecem 

em cada uma e o desfecho dessas.  

O enfoque estruturalista se refere à estrutura esquemática do texto. 

No caso do texto narrativo, o conflito, o clímax da história, o desfecho, os 

personagens e o ambiente, por exemplo (NASPOLINI, 1996). Identificar todas as 

características chaves do texto permite ao leitor a compreensão, pois consistem em 

ferramentas fundamentais facilitando a identificação da estrutura textual. 

Num primeiro momento, o foco é na antecipação das informações ao 

mostrar somente o título, a capa e as imagens, fazendo com que o leitor levante 

hipóteses acerca do que se trata a história. É o momento de fazer com que os 

alunos transformem a história naquilo que acreditam ser e busquem diferentes 

soluções para os problemas que surjam no decorrer da história, tornando-os, 

naquele momento, coautores do texto ao dar-lhes a oportunidade de mudar, 

transformar a história. 
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As crianças [...] pensam o mundo de um jeito próprio. [...], as 
crianças constroem o conhecimento a partir das relações e 
interações que estabelecem com as demais pessoas e com o meio 
em que vivem. O conhecimento não é uma copia da realidade, 
mas sim, produto de um intenso trabalho de criação, significação e 
ressignificação (RCNEI, 1998, p. 21-22). 

 

Assim os alunos podem estabelecer relações entre seus 

conhecimentos prévios e o enredo da história por meio da inferência que foi 

estimulada durante toda a leitura. 

O enfoque discursivo visa buscar os efeitos que o texto produziu no 

leitor; efeitos, esses, que seriam as contribuições que o leitor estaria apresentando 

ao texto e que requerem a reflexão, a discussão, a análise e a síntese. No enfoque 

discursivo consideramos alguns processos cognitivos do leitor como antecipação, 

transformação, inferência, crítica, extrapolação, situação-problema e efeito, intenção 

e emoções (NASPOLINI, 2006).   

Esses enfoques são fundamentais ao realizar a atividade com dois 

tipos de textos que tratava de assuntos parecidos, com o objetivo de estimular a 

leitura e a compreensão dos alunos em um momento planejado e pensado em como 

desenvolver as questões de aprendizagem relevantes à leitura e à compreensão  de 

texto.  

Percebemos que a função essencial da leitura pode ser resumida a 

três verbos o de transformar, compreender e julgar. O transformar ocorre quando o 

leitor converge a linguagem escrita para a oral, o compreender quando atribui 

sentido ao conteúdo da mensagem e o julgar é o analisar a importância da 

mensagem nos diferentes contextos sociais. 

 

A criança que faz parte do universo da leitura é ativa e está sempre 
pronta a desenvolver novas habilidades, ao contrário daquelas que 
não possuem contato com esse universo, pois esta se prende dentro 
de si mesma com ―medo‖ de tudo que a cerca. ―A leitura, como o 
andar, só pode ser denominada depois de um longo processo de 
crescimento e aprendizado‖ (BACHA, 1975, p.39). 
 

 

           O ato de ler proporciona abrir um mundo de leitura completamente 

novo e fascinante. Entretanto, a sua exposição à criança deve ser feita de forma 

atrativa, constituindo uma visão prazerosa sobre a mesma, de modo que torne uma 

rotina contínua. 
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        O campo das estratégias de leitura provém de uma prática viva do ato 

de ler, de um lado, vivenciando os distintos modos de ler existentes nas práticas 

sociais.  

       É preciso lembrar que o papel da escola, como agente formador de 

conhecimento, é o de estabelecer uma linha de coerência, pensamento e reflexão 

sobre as informações. Nesse sentido, no âmbito da sala de aula, os professores 

podem proporcionar momentos de leitura que levem o aluno a desenvolver o gosto 

pela leitura e a compreender os diferentes tipos de leitura. 

   Como proporcionar aos alunos literaturas que despertem o prazer de 

ler.  Aqui estão sendo apresentadas algumas sugestões que podem contribuir para 

que isso ocorra. 

 

 Atividades com histórias cantadas que explorem a parte da psicomotricidade 

nas quais as crianças participam das histórias realizando movimentos de 

acordo com o que está sendo cantado. 

 Os dados de histórias que têm cada um dos lados personagens referentes 

aos diferentes contos; as crianças podem ser solicitadas a jogar os dados e 

ler o que está escrito e logo após joga novamente o dado e tem que criar, a 

partir daí, uma nova história com os diferentes personagens. Também pode 

solicitar apenas que os alunos escolham uma determinada história e que em 

seguida os alunos montem a sequência da mesma. 

 Salada de texto; o professor recortará várias histórias ou tiras de gibi e dividirá 

a sala em grupo e cada grupo terá que montar a sequência do texto, ler e 

depois mostrar para os demais grupos, expondo o que o texto quer dizer ou o 

que entenderam daquele texto. 

 Criar na sala de aula um momento em que os alunos possam escolher 

diferentes gêneros textuais para ler; o professor precisará de um baú, caixa 

ou mala onde colocará todos os gêneros textuais e no dia escolhido, ou no 

momento em que o aluno quiser fazer uma leitura, é só retirar do local o livro 

de sua preferência e fazer a leitura que auxiliará no trabalho com outros 

textos e ampliará os conhecimentos do aluno. 

 Leitura por capítulos, no qual o professor lê uma parte da história todos os 

dias, assim gera uma expectativa do que acontecerá na leitura do dia 

seguinte e faz com que os alunos explorem sua criatividade e imaginação. 
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Compreender um texto consiste num procedimento gradual 

durante o qual o leitor procura uma forma de esquemas que concebam 

adequadamente cada uma das passagens que vai lendo. Estas passagens indicam 

ao leitor interpretações prováveis que vão sendo avaliadas e reavaliadas em função 

das frases seguintes, até que uma interpretação com consistência seja, por fim, 

encontrada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Constata-se que o processo de aprendizagem de leitura e 

compreensão é complexo, que demanda muita atenção do professor para com os 

alunos e seus conhecimentos e habilidades adquiridas durante o processo. Que é 

uma habilidade requerida constantemente em nosso dia-a-dia na sociedade em que 

vivemos. 

Visando essa aprendizagem, apresentamos uma proposta pautada 

nos pressupostos de Naspolini (1996) em relação à leitura e compreensão, na qual, 

além de ensinar a leitura e compreensão, estimula os indivíduos para o gosto da 

leitura, por meio de uma aprendizagem mais dinâmica e descontraída, que evoca a 

imaginação e desenvolve processos cognitivos de leitura. 

Esta proposta foi pensada para turmas do 2º ano do Ensino 

Fundamental, nas quais o desenvolvimento da leitura e compreensão de texto se faz 

urgente. 

De todos os trabalhos cognitivos, a leitura é a mais complexa, sendo 

efetiva para a adequada e produtiva função humana na sociedade moderna, pois a 

capacidade de ler é altamente apreciada para o crescimento social e econômico. 

Ainda que envolva inúmeros elementos básicos, uma leitura de sucesso implica na 

compreensão do conteúdo expresso no texto, favorecendo o seu uso como uma 

ferramenta para aprender. 
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ANEXO A 

CONHECER E CRESCER  
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ANEXO B 

A ESCOLA É NOSSA 
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ANEXO C 

ÁPIS  
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