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RESUMO 

 

A alfabetização situa-se atualmente num campo tenso de debates e reflexões sobre 
suas abordagens e tendências, sobretudo, a importância da alfabetização na 
perspectiva do letramento deve transcender ao campo escolar, contribuindo para 
alfabetização das crianças que perpassam ao mundo das letras e sílabas. Nessa 
perspectiva, que leva ao processo de alfabetização com textos, esta pesquisa 
buscou responder a seguinte questão norteadora: Em que medida os textos usados 
para leitura em sala de aula estão relacionados às necessidades de utilização nas 
práticas sociais? Em consonância com esse questionamento o objetivo geral foi: 
Investigar a relação entre os textos usados para leituras em sala de aula do 1º ano 
do Ensino Fundamental com os textos que circulam socialmente. O estudo trata de 
uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa, realizada no período de agosto 
de 2018 à Outubro de 2018, como instrumento de coleta de dados na pesquisa de 
campo, foram utilizados entrevistas e questionários. Participaram como sujeitos da 
pesquisa oito professoras de quatro escolas públicas da Rede Municipal de ensino 
do município de Porto Velho – RO. Os resultados da investigação permitiram inferir 
que os professores adotam o livro didático como um recurso quase que, obrigatório 
pelo sistema de ensino, porém utilizam outros portadores como gibis, livros de 
historinhas e revistas. As leituras compartilhadas e individuais foram as mais citadas 
pelas professoras, sendo que possuem o hábito de ler com os alunos. Com relação 
aos critérios denotaram que, parcialmente se preocupam no interesse do aluno e ora 
com o que considera importante. Com isso, constata-se que há necessidade de 
entender e abordar a alfabetização e sua relação com o letramento. 

 
Palavras-Chaves: Alfabetização. Textos. Leituras em sala de aula. Práticas sociais.  
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ABSTRACT 
 

Literacy is located currently at a tens debates and reflections on their approaches 
and trends, above all, the importance of literacy on literacy perspective must 
transcend in the school field, contributing to children's literacy that pertain to the 
world of letters and syllables. In this perspective, which leads to the literacy process 
with texts, this study sought to answer the guiding questions: The extent to which the 
texts used for reading in the classroom are related to the needs of use in social 
practices? In line with this questioning the overall objective was: Investigate the 
relationship between the texts used for classroom readings of the first grade of 
elementary school with the texts circulating socially. The study is a descriptive 
research with qualitative approach, carried out during the period from August to 
October 2018, 2018, as an instrument of data collection in field research, interviews 
and questionnaires were used. Participated as subjects of research eight teachers 
from four public schools in the Municipal network of teaching of the municipality of 
Porto Velho – ro. Research results allowed to infer that teachers adopt the textbook 
as a feature almost compulsory education system, but using other carriers such as 
comic books, comic books and magazines. Shared and individual readings were the 
most spoken by teachers, and have the habit of reading to students. With respect to 
the criteria presented that, partly in the interests of student care and now with what 
they consider important. With this, it is noted that there is a need to understand and 
address the literacy and your relationship with literacy. 
 
 
Keywords: Literacy. Texts. Readings in the classroom. Social practices. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A caracterização da temática em pauta sugere a necessidade de estudos 

investigativos que possam contribuir para a reflexão sobre as práticas da leitura 

escolar, vinculadas às práticas sociais. Nessa perspectiva, em que o processo de 

alfabetização se dá através de textos, justificamos a realização da presente 

pesquisa, por se tratar de um tema relevante, tanto para o indivíduo como também 

para a sociedade mais ampla. 

 Na maioria das escolas, os alunos só têm contato com vários tipos de textos 

muito tarde, depois da fase da alfabetização; dessa maneira, o processo de 

alfabetização inicial se dá somente por meio de palavras e/ou frases fragmentadas. 

A alfabetização na perspectiva do letramento, conforme abordamos neste estudo, 

entende que os dois processos - alfabetizar e letrar - têm relações interdependentes, 

porém são específicos: “alfabetizar é ensinar o código alfabético, letrar é familiarizar 

o aprendiz com os diversos usos sociais da leitura e escrita” (CARVALHO, 2015 p. 

65). 

Em nosso estudo, para tratar da alfabetização, nos ateremos à habilidade da 

leitura, entretanto, diante da indissociabilidade leitura/escrita, sabemos da 

necessidade e da importância de, em alguns momentos, também tratar da 

habilidade de escrita. 

A leitura que costumamos fazer em nosso dia-a-dia é aquela que aprendemos 

na escola, que não nos cobra muita coisa, somente decodificar a palavra. Porém, 

em muitos outros casos, para exercer outros atos de cidadania, nos são cobradas, 

socialmente, outras leituras que vão além da decodificação da palavra. Nesta 

pesquisa, entendemos por textos sociais aqueles que podem ser classificados como 

escritos urbanos, escritos domésticos e escritos das máquinas interativas 

(TEBEROSKY; COLOMER, 2003).  

Os textos escritos do espaço urbano são aqueles que encontramos nos 

lugares públicos. São textos geralmente curtos e possuem uma função, seja de 

informar, avisar, convencer, etc., como por exemplo: cartazes, painéis, textos 

comemorativos, folhetos, entre outros. 

Os textos escritos do meio doméstico são encontrados em casa, tais como 

jornais, rótulos e logotipos sobre embalagens impressas, cartas, etc. Vale ressaltar 
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que as embalagens domésticas são portadoras de muitos textos e constituem um 

importante recurso para gerar atividades de leitura e escrita. 

Nos escritos das máquinas interativas incluem-se os textos de orientação, de 

como se deve utilizar, entre outras coisas. Na categoria de máquinas interativas se 

encaixam os computadores, os telefones públicos, os caixas eletrônicos, as 

máquinas de vender biscoitos, refrigerantes, etc. 

Dessa forma, desenvolvemos nossa investigação com base na seguinte 

questão norteadora:  

Em que medida os textos usados para a leitura em sala de aula se relacionam 

às necessidades de utilização nas práticas sociais?  

Com o propósito de responder a essa questão, definimos os seguintes 

objetivos: 

Objetivo geral:  

Investigar a relação entre os textos usados para leituras em sala de aula do 1º 

ano do Ensino Fundamental com os textos que circulam socialmente.  

Objetivos específicos:  

a) Identificar os tipos de textos lidos em sala de aula do 1º ano do Ensino 

Fundamental, nas turmas pesquisadas neste estudo.  

b) Relacionar os critérios adotados pelos professores das turmas 

investigadas, para o uso de textos em sala de aula.  

c) Averiguar se os textos lidos em sala de aula têm relação com os que são 

utilizados nas diversas práticas sociais. 

O presente trabalho apresenta a seguinte estrutura:  

- Seção 1: apresentamos uma breve introdução sobre o tema e a 

problemática da pesquisa.  

- Seção 2: discorremos sobre alguns conceitos de alfabetização, conforme a 

visão de alguns teóricos como Soares (2005), Tfouni (2000) e Cagliari (1998), bem 

como sobre os usos das cartilhas, segundo a visão crítica de Cagliari (1998); na 

subseção 2.1, explanamos sobre as perspectivas tradicional e construtivista, 

mostrando as diferenças existentes entre essas duas abordagens de ensino; na 

subseção 2.2, discutimos o que é ler, na visão dessas duas vertentes, bem como os 

objetivos da leitura na sociedade e a relação leitor-texto-autor; na subseção 2.3, 

trazemos discussões sobre a prática de leitura nas escolas, como normalmente 
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acontecem essas leituras ou como deveriam acontecer, segundo a visão de alguns 

renomados autores da área.  

- Seção 3: descrevemos como a pesquisa foi realizada, como se organizou, 

os envolvidos no estudo e outras questões pertinentes à metodologia adotada.  

- Seção4: apresentamos a análise dos dados levantados na pesquisa, 

mostrando as respostas das professoras, com nossas interpretações, respaldadas 

pelos teóricos; 

- Seção 5: trazemos nossas considerações finais, tecendo algumas reflexões 

que a investigação nos permitiu concluir. 

A relevância desta pesquisa para a sociedade consiste na contribuição que 

pode trazer para mudar o paradigma do grande número de pessoas que não 

possuem prática de leitura e escrita, que possuem dificuldades de interpretar e 

escrever textos simples e envolver-se em práticas sociais de leitura e escrita. 

Assim, o professor alfabetizador precisa proporcionar aos alunos que sejam 

não apenas alfabetizados, mas também letrados, trabalhando, sempre que possível, 

com textos que façam parte da realidade do aluno e que despertem o interesse pela 

leitura.  

Trataremos, na Seção 2, a seguir, a explanação sobre referencial teórico 

deste trabalho, visando expor teorias relacionadas à temática abordada. 
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2 ALFABETIZAÇÃO E LEITURA 

 

Nesta seção, abordamos o referencial teórico que trata da temática da 

alfabetização, fase significativa de aprendizado da leitura e da escrita na vida das 

crianças. Apresentamos diferentes conceitos e definições de estudiosos sobre 

alfabetização e também breves momentos históricos que envolvem a leitura e a 

escrita, explanação necessária para entendermos o campo em que a alfabetização 

se insere atualmente. Discutimos a importância de aprender a ler, sobretudo do ato 

de ler e refletir sobre os textos escolares usados para leitura, bem como a escolha 

desses textos pelos professores, buscando, entre outros casos, enfatizar e contribuir 

com a compreensão e utilização do texto desde a chegada do aluno à escola. 

A alfabetização possui significado próprio no que se refere ao processo de 

aquisição do código escrito (SOARES, 2005) e, portanto, envolve um conjunto de 

habilidades complexas. 

Estudos confirmam essa complexidade, pois a alfabetização se trata de um 

fenômeno de múltiplas facetas e, por isso, faz-se de objetos de estudo de várias 

ciências. Por ser tão variada, a alfabetização perpassa por quase todos os aspectos, 

inclusive sociais e políticos, que interferem na aprendizagem da leitura e escrita, daí 

a relevância deste estudo no sentido de entender os textos como condicionamento 

primordial de aprendizagem na escola, relacionados especificamente à leitura. 

Assim, o problema da presente pesquisa consiste em investigar os textos usados 

para leitura em sala de aula e a sua relação com os textos que circulam socialmente, 

como por exemplo: panfletos, jornais, revistas, cartazes, folhetos, rótulos, livros, 

entre outros, que podemos chamar de portadores de textos. 

Tal complexidade, própria da alfabetização, não é suficiente para justificar o 

conhecido fracasso da alfabetização que assola as escolas; a dificuldade em 

alfabetizar fica circulando: ora se coloca a culpa nos alunos, na escola, no método, 

no material, etc. e, infelizmente, a escola continua utilizando a mesma metodologia, 

o que não altera em nada essa realidade. 

Soares (2005) afirma que o processo de alfabetização sofre, talvez, mais que 

qualquer outra aprendizagem escolar, em virtude de as crianças das classes 

privilegiadas se adaptarem mais rápida e facilmente à língua escrita, em detrimento 

da língua oral popular. Consequentemente, as crianças mais privilegiadas, por sua 

condição de vida, atendem às expectativas da escola em relação ao padrão culto.  
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A dimensão social da alfabetização está interligada ao alfabetismo, que 

abrange a prática social vivenciada, a qual possibilita oportunidades de as pessoas 

usarem suas capacidades de leitura e escrita no contexto real. As crianças precisam 

ter esse aporte para entender o uso social da alfabetização, uma vez que a leitura e 

a escrita são práticas sociais. 

O alfabetismo é uma prática social (SOARES 2005), ou seja, é como as 

pessoas usam os seus conhecimentos de leitura e escrita em determinado contexto 

no seu dia-a-dia, conforme as suas necessidades. Entendido como um estado ou 

condição, o alfabetismo se refere a um conjunto de comportamentos que se 

caracteriza por sua variedade e complexidade. O que acontece, quase sempre, é 

que a escola não direciona as atividades para a realidade de seus alunos, ficando 

prejudicados aqueles que não conseguem perceber semelhança do que é exposto 

na sala de aula com seu contexto de vida. 

Quando o aprendizado da leitura e da escrita ultrapassa a mera 

codificação/decodificação, a apropriação da escrita se torna parte da vida do sujeito, 

que usa esse aprendizado no seu dia-a-dia. Segundo Carvalho (2015, p. 66) um 

sujeito letrado “[...] é alguém que se apropriou suficientemente da escrita e da leitura 

a ponto de usá-las com desenvoltura, com propriedade, para dar conta de suas 

atribuições sociais e profissionais”. 

Diante da postura da escola, referente às diferenças culturais, de privilegiar 

uma cultura em detrimento de outra, fica evidente quem irá ter sucesso e fracasso 

na vida escolar. A principal razão de a alfabetização ser um pesadelo na escola se 

deve à atitude autoritária da escola. (CAGLIARI, 1998). 

Ao longo da história, a alfabetização passou por diferentes conceitos e 

definições que nos fazem refletir sobre as implicações que lhe acometem até os dias 

de hoje. São diversas as aproximações e distanciamentos da alfabetização atual 

com o que era antes, enquanto campo de disputa por diferentes tipos de métodos; 

então, podemos perceber a luta entre o moderno versus o antigo. 

Sobre a história da alfabetização, (CAGLIARI, 1998) nos diz que esta é uma 

das atividades mais antigas da humanidade, juntamente com o aprendizado da 

escrita. Há alguns momentos em que a escrita foi deixada de lado, sendo substituída 

por desenhos que a representava. Nota-se que os sistemas de escrita sempre foram 

inventados de forma fácil e, para facilitar o seu entendimento, procuravam fornecer a 

decifração. 
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Um ponto de distorção da realidade sobre a escrita, antigamente, era a 

afirmação de que somente os mais privilegiados possuíam o conhecimento dos 

códigos da escrita; pelo contrário, a escrita era acessível a todos, porém alguns a 

dominavam e usavam mais que outros, assim como ocorre até os dias de hoje 

(CAGLIARI, 1998). 

Por volta de 1950, eram usadas as cartilhas, que tinham atividades de leitura. 

A leitura era feita através de exercícios de decifração e identificação da palavra, 

havia cuidado com a fala voltada para o padrão social. (CAGLIARI, 1998, p.26).  

Os exercícios de leitura na cartilha eram feitos mais frequentemente por meio 

da silabação, método em que os alunos liam as palavras decifrando sílaba por 

sílaba. É comum encontrar nesse tipo de material a iniciação da alfabetização por 

meio de sílabas geradoras e palavras-chaves (CAGLIARI, 1998). A interpretação 

textual surgiu logo depois, como forma de supor uma deficiência deixada pela 

leitura; assim, as crianças, às vezes, liam um texto somente falando o que achavam 

que estava escrito, fazendo suposição, sem realmente ler o texto. 

As cartilhas, usadas durante bom tempo como recurso para alfabetizar grande 

parte das crianças da época, traziam, no seu conteúdo, o padrão social no qual as 

crianças deveriam adquirir e aprender para constituir a classe de pessoas letradas. 

Cagliari (1998) salienta também a importância da leitura para a alfabetização, o que 

é necessário aprender para decifrar a escrita, o que ela representa e a sua função. 

Nas cartilhas, normalmente, apresentam-se orações estereotipadas 

(FERREIRO, 1996), que não possuem nenhuma função informativa, comunicativa, e 

as crianças precisam aceitar sem perguntar o sentido da frase, justificando-se que 

primeiro é necessário que as crianças compreendam a mecânica da codificação 

para, somente depois, poder pensar. 

Geralmente, nas frases apresentadas nas cartilhas, apareciam nomes como: 

Dadá, Lili, Mimi, Jojó, sem se levar em conta o sentindo desses nomes, sem se 

preocupar com os próprios nomes dos alunos, com a escrita e preferências das 

crianças. 

As cartilhas, sendo assim, enfatizam sequências didáticas partindo do mais 

fácil para o mais difícil, cobrando pouca análise racional e participação dos alunos, 

que devem andar no mesmo ritmo de aprendizagem sem sair dos trilhos da 

aprendizagem das letras. 
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Por volta de 1980, os estudos sobre a psicogênese da língua escrita 

(FERREIRO; TEBEROSKY, 1991) causaram vários questionamentos sobre os usos 

das cartilhas usadas para alfabetização, levando em consideração que partiam do 

fácil para o mais difícil, sem dar valor às reais necessidades do aluno, tratando todos 

da mesma maneira. De tal forma, os estudos realizados pelas autoras citadas foram 

de grande relevância para mudanças no paradigma de como era abordada a 

alfabetização, trazendo outras possibilidades para se compreender essa fase. 

Dialogando com outros pensamentos sobre o conceito de alfabetização, 

trazemos, a seguir, as contribuições de Tfouni (2000) acerca do processo de 

alfabetização.  

Tfouni (2000) refere-se à aquisição da escrita enquanto conjunto de 

habilidades para a leitura e a escrita desenvolvidas por meio do processo de 

escolarização, o que significa a instrução formal. Nesse sentido, a alfabetização é 

individual e o conjunto de habilidades requeridas não serve somente para produzir, 

decodificar e compreender a escrita, mas, principalmente, para uso social. O 

importante é conhecer a leitura como é e o seu uso social.  

A autora compartilha da mesma ideia de Soares (2005) sobre alfabetização 

como aquisição da habilidade de leitura e escrita. Percebemos que Tfouni (2000) 

fala sobre o processo de alfabetização acontecer por meio do processo de 

escolarização; então, segundo a autora, cabe à escola a responsabilidade de instruir 

as habilidades de leitura as crianças e, principalmente, atividade primordial, anunciar 

a aprendizagem da leitura como instrumento na luta pela cidadania (TFOUNI, 2000). 

Visto que as habilidades de leituras precisam fazer parte do repertório social 

das crianças, cabe-nos indagar: quando acontece a inserção da criança no mundo 

letrado? Quem faz essa ponte das crianças com os textos, com as leituras? 

Segundo estudos realizados por Ferreiro (1997, 1982), as crianças iniciam a 

aprendizagem da escrita em vários contextos sociais e culturais em que a língua 

escrita está presente mesmo antes da entrada da criança na escola. Nesses 

contextos sociais nos quais as crianças estão inseridas, elas interagem com o objeto 

de conhecimento, no caso a escrita, bem como com outros sujeitos alfabetizados, 

com situações de aprendizagem que envolvem os atos de ler e escrever. Para 

subsidiar nossa compreensão, ancoramo-nos no seguinte pensamento de Ferreiro: 

“A alfabetização não é um estado ao qual se chega, mas um processo cujo início é, 
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na maioria dos casos, anterior à escola e que não termina ao finalizar a escola 

primária” (1996 p. 47). 

Mesmo antes de saber ler e escrever, as crianças podem/devem ter o contato 

com os textos, com as letras - pois elas pensam no texto escrito muito antes do que 

imaginamos - com o auxílio de um adulto, que pode fazer essa apresentação de 

várias formas. Quanto mais cedo, menos dificuldade a criança sentirá no futuro, no 

aprimoramento da língua escrita e falada. No meio urbano e no seio familiar, 

algumas crianças possuem esse contato, por isso algumas chegam à escola 

sabendo mais que outras. Nas palavras de Ferreiro (1996 p. 28), “as crianças são 

facilmente alfabetizáveis desde que descubram, através de contextos sociais 

funcionais [...]”.  

Conforme o exposto, a alfabetização é um campo de várias ideias. 

Apresentamos, a seguir, na próxima subseção, duas perspectivas que envolvem o 

trabalho com a alfabetização, comuns de serem encontrados em escolas públicas.  

Não pretendemos sobrepor uma à outra, mas sim apresentar o viés que constitui as 

bases do ensino da alfabetização, facilmente encontrado nas escolas. 

 

2.1 Alfabetização: da perspectiva mecanicista à compreensão do ato de ler 

 

Frequentemente são encontradas pesquisas que demonstram a fragilidade do 

ensino da alfabetização e do letramento relacionado à leitura e escrita, sua 

ineficiência e desastre, fazendo com que os números de analfabetismo não 

apresentem grande mudança. Por outro lado, há inúmeras pesquisas mostrando a 

preocupação com propostas e adaptações para o problema exposto. Com essa 

discrepância, indagamos: o que estão realmente ensinando nas salas de aulas? 

Qual o ponto crucial que ainda não foi provocado para alterar essa realidade? Será 

que a culpa é dos professores? Dos alunos? Dos pais? Do método? Porém, 

culpabilizar alguém não é o caminho para dirimir esse problema, mas sim, que cada 

autor cumpra sua responsabilidade nesse processo.  

Dessa forma, o problema do analfabetismo vem sendo um impasse por parte 

dos poderes públicos e da sociedade, que tentam a cada dia superar esse problema. 

Universalizar a educação e não permitir que crianças fiquem fora da escola são 
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algumas das ações criadas para que a educação atinja a todos, envolvendo toda a 

sociedade. 

Desde a década de 1980, as pesquisas sobre alfabetização têm indicado 

fatores escolares e extraescolares responsáveis pela evasão e desistência nas 

turmas de alfabetização (CARVALHO, 2015). Fatores escolares como falta de 

materiais suficientes, turmas numerosas, professores despreparados, métodos mal 

aplicados, querendo ou não, prejudicam o aprendizado dos alunos. Já os fatores 

extraescolares são sociais, como a entrada tardia nas escolas, pais analfabetos, 

falta de recursos para adquirir materiais, baixa autoestima decorrente da pobreza, 

entre outros. 

 Todos esses fatores, analisados individualmente, não são suficientes para 

justificar as dificuldades dos alunos no aprendizado, porém são considerados. 

Entretanto também há aqueles alunos que, mesmo com todas essas situações 

adversas, conseguem superar as expectativas do aprendizado. 

Conforme Carvalho (2015), a situação do analfabetismo pode variar segundo 

a região do país e a zona (rural ou urbana), no entanto, o analfabetismo no Brasil 

persiste em decorrência da pobreza e do desemprego, que impedem as famílias 

manterem ou mandar seus filhos as escolas. 

Paulo Freire, ao proferir a frase muito conhecida no meio educacional “a 

leitura de mundo precede a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade 

da leitura daquele” (FREIRE, 1989), trouxe contribuições para pensarmos sobre o 

aprendizado da língua escrita; não obstante, na escola, a língua escrita continua 

distanciada da realidade dos sujeitos, dificultando a compreensão dos complexos 

mecanismos de leitura. 

No modelo de ensino-aprendizagem tradicional, basicamente é o professor 

que toma todas as decisões, é ele o detentor do conhecimento e precisa somente 

passá-lo aos alunos, os quais não precisam ter a preocupação de refletir sobre o 

que estão aprendendo. Os alunos não são convidados a mostrar o que sabem sobre 

um determinado tema. O professor é o centro do ensino-aprendizagem, há um apelo 

á memorização, à repetição e ao treinamento. Tudo isso se baseia na existência de 

um programa a ser necessariamente cumprido (TEBEROSKY; COLOMER, 2003). 

A cartilha, conforme abordado por Cagliari (1998), é um exemplo de aprender 

a ler na perspectiva tradicional, pois a leitura realizada se baseia na decodificação, 
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quase sempre acompanhada de repetições e memorizações. O aluno precisa 

aprender a decifrar as letras. Segundo o autor: 

As cartilhas representam a prática de métodos mecanicistas, bons 
para adestramento, para condicionamento, mas muito ruins para 
quem quiser usa a reflexão para construir o conhecimento. Na 
cartilha, tudo vem pronto para o aluno, basta digerir: não há lugar 
para uma reflexão autônoma, para uma livre iniciativa, para a 
criatividade, para continuar com as características próprias. A 
uniformização é um imperativo (CAGLIARI, 1998, p. 98). 

 

O modelo tradicional é sustentado pela ideia de que para aprender é 

impreterível que as crianças memorizam o conteúdo, com muita repetição e 

treinamento. Assim, os alunos atingirão o aprendizado esperado. 

Para entendemos a proposta de alfabetização na perspectiva construtivista, 

recorremos às obras e pesquisas de Emília Ferreiro e Ana Teberosky, que nos 

mostram que as crianças devem aprendem a ler e escrever com um sentido 

significativo. Na perspectiva construtivista, sendo o aluno o centro do processo 

educativo, há a necessidade de ser estimulado a levantar hipóteses, fazendo suas 

interferências e conclusões. 

Sob o ponto de vista da proposta construtivista, os professores precisam ter a 

convicção de que seus alunos não partem do zero. Por isso, a partir dos 

conhecimentos que os alunos já possuem, devemos criar pontes para novas 

descobertas. Também é imprescindível que os professores proponham problemas 

exigentes e possíveis de realizar e que os alunos possam ir construindo as 

respostas. O professor pode ajudar o aluno através de perguntas que lhe permitam 

refletir, valorizando seu ponto de vista. O ambiente é outro ponto importante que 

favorece e pode ajudar no processo de ensino-aprendizagem do aluno. Daí a 

importância de se organizar um ambiente alfabetizador rico em materiais escritos.  

Todas essas características que envolvem a perspectiva construtivista estão 

ancoradas e vão ao encontro do pensamento de Freire (1989) sobre a finalidade da 

alfabetização e do letramento como instrumentos de conscientização, acarretando 

conhecimento de direitos políticos, sociais e econômicos. 

Em outras palavras, com relação ao significado de ler, na perspectiva 

construtivista, ler é uma atividade cognitiva que requer do leitor um sujeito envolvido 

na obtenção de significados e pela busca da compreensão do texto, o que não se 

deve confundir com decifração ou oralização (PÉREZ E GARCIA, 2001, p.19). 
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Somos determinados pelas nossas vivências e pelo contexto histórico-cultural 

e, ao ler, nos encontramos com outras tantas perguntas que nos levam a novos 

caminhos, novos modos de vida. A leitura em sala de aula é importante, pois faz 

com que os alunos tenham novas visões sobre o estudo, outras oportunidade de 

novos caminhos que devem ser socializados na escola, valorizando suas hipóteses 

e provocando a reflexão. 

Assim, para possibilitar a aprendizagem numa perspectiva construtivista, é 

necessário pensar nesses aspectos que envolvem os alunos, o ambiente, os 

adultos, as crianças, construindo ambientes que propiciem aprendizagem e 

observando como as crianças enfrentam os problemas. 

Na subseção seguinte, serão abordados alguns conceitos sobre os 

significados de ler. 

 

2.2 O que é ler 

 

Nesta subseção buscamos mostrar a relação necessária do leitor com o texto, 

enfatizando: quando se inicia o processo de aprendizagem de leitura nos alunos? 

Como ajudar os alunos na aproximação com os textos que circulam socialmente? 

Para essas questões, recorremos a alguns teóricos que nos ajudam a perceber a 

real necessidade de haver relação entre o leitor e os textos que circulam 

socialmente.  

Constatamos que, na perspectiva tradicional, a leitura é concebida como um 

processo de decodificação e, por esse motivo, o aluno precisa aprender todas as 

sílabas, palavras, frases, sendo ele mesmo o culpado em caso de fracasso no 

aprendizado.  

Vimos que, no método das cartilhas, a leitura é realizada sempre por meio da 

silabação e a criança compreende que ler bem é silabar para decifrar a escrita; por 

essa razão, muitos alunos acabam levando para a própria fala a pronúncia silabada 

(CAGLIARI, 1998), No entanto, a cartilha é contraditória, pois ensina aos alunos a ler 

por meio da silabação e cobra que deles uma leitura fluente. 

Na perspectiva construtivista, a leitura significa ir além da decifração das 

palavras, ler a palavra no todo. A leitura é considerada uma atividade cognitiva e 

social (KLEIMAN, 1993). Ao ler um texto, as pessoas utilizam da cognição e colocam 

em planos vários pontos e relação com o texto, indo além apenas de decodificação, 
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utilizando suas relações lógicas, às vezes conscientemente e outras 

inconscientemente, comparando com outras leituras já realizadas. Como atividade 

social, entende-se uma relação que se estabelece entre o autor e o leitor, que 

através da leitura compartilham ideias e objetivos. Por isso, as aprendizagens do 

leitor não se esgotam na fase de alfabetização inicial. É preciso, cada vez mais, 

aprimorar as capacidades de crítica e de interpretação leitora. 

Ler possui vários significados, abrange leitura de vários fatos e eventos. Ler, 

sobretudo, é compreender. Dos vários modos de leitura existentes no mundo, todos 

são válidos, mesmo assim, vale fazer uma distinção: neste estudo, concebemos que 

interpretar um desenho é diferente de interpretar um texto escrito, pois o texto 

escrito ocorre a partir de um material linguístico, já o desenho não. Por isso, o termo 

leitura, utilizado sem complemento, refere-se à compreensão do texto escrito e, no 

outros casos, pede um complemento como: leitura de imagem, leitura de mundo, 

leitura da paisagem, etc. 

Na atualidade, temos, cada vez mais, vários tipos diferentes de informações; 

ler um texto, definitivamente, não é somente realizar a decodificação, mas também 

consiste em ler as linhas e entrelinhas, sabendo descobrir o que está por trás delas. 

Devemos, então, ser capazes de selecionar, organizar, interpretar e, sobretudo, em 

certas situações, utilizar os conhecimentos adquiridos para resolver problemas e, 

assim, ficará mais fácil atingir nossos objetivos.  

Quando lemos um texto, não estamos somente fazendo a decodificação das 

palavras. Além de entender o autor e o que literalmente o texto diz, estamos 

produzindo sentido, criando ou reformulando novas ideias, novos pontos de vistas. 

As práticas de leitura estão próximas do nosso dia-a-dia mais do que 

imaginamos. São vários os momentos em que saímos à rua e nos deparamos com 

vários tipos de textos que nos transmitem mensagens e informações, seja para 

chegar a um local, para resolver um problema no mercado, para saber se 

determinado produto está vencido ou não. Estas são situações tão corriqueiras, que 

não percebemos nelas a importância que tem a leitura e o quanto ela interfere na 

resolução dos nossos problemas no dia-a-dia. 

Ler se baseia na relação construída na interação entre autor-texto-leitor. 

“Igualmente a alfabetização, aprender ler e escrever é um processo cognitivo, e 

também uma atividade social e cultural que contribui para criar vínculos entre a 

cultura e o conhecimento” (PÉREZ; GARCIA, 2001 p.23). Ler é uma atividade 
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cognitiva que requer capacidade para interpretação e relação entre o mundo e a 

cultura que, de certa forma, vai formando o sujeito. Para tanto, a leitura precisa ser 

significativa, de forma que sirva para os sujeitos interpretarem a realidade em que o 

ser humano está inserido. 

As pessoas utilizam a leitura em vários momentos do seu dia-a-dia. Aquelas 

pessoas que não possuem essa habilidade têm mais dificuldades para realizar 

algumas tarefas cotidianas e, por isso, ficam dependentes da ajuda e do auxílio de 

outros para resolver algumas situações. A leitura é considerada uma prática de 

grande valor social, vista como transformação do leitor, sobretudo no processo de 

atualização e informação. 

Entretanto, nem sempre isso ocorre, pois existem vários relatos de pessoas 

que conseguem desempenhar atividades diárias somente com o seu conhecimento 

e experiência de vida, mesmo não sabendo ler e escrever. Nesses casos, 

percebemos algo além da alfabetização, algo em que a experiência e o 

conhecimento de vida fazem a diferença, caracterizando o letramento, significado 

importante na vida de pessoas que não aprenderam a ler e a escrever. 

Assim, a leitura, numa perspectiva construtivista, se baseia na interpretação e 

compreensão de um determinado texto, o que pode ocorrer na busca de obter 

informação, respostas, etc., realizada de forma intencional ou sem intenção; estas 

últimas são as leituras diárias que realizamos ao sair às ruas. 

[...] quando abordarmos um texto será apoiado em algum objeto que 
o sustenta e o contém, o conhecimento que acumulamos sobre os 
propósitos ou os motivos os quais se lê ou escreve, sobre os gêneros 
discursivos, sobre os diferentes tipos de textos, sobre as maneiras de 
ler (COLOMER, 2001 p. 140, 141).  
 

Os textos sociais produzem algum sentindo para o leitor, ou seja, quando 

lemos um texto, interpretamos de acordo com a bagagem que carregamos de 

leitura, de acordo com as leituras que realizamos, seja ela individual ou coletiva. 

Portanto, ler e escrever se constituem práticas sociais (COLOMER, 2001 p. 

140). A leitura perpassa os níveis individuais e abrange o aspecto social na medida 

em que se realiza em todos os âmbitos e momentos de vida, abrindo questões que 

estimulam outras leituras. 

Historicamente, as primeiras práticas de leitura eram intensivas, para 
depois, pouco a pouco se transformarem em extensivas, as 
intensivas se liam poucos textos de maneira muito intensa, profunda 
e reiterada, já as extensivas, mudaram-se para enorme quantidade 
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de textos e opera de maneira mais rápida e superficial (TFOUNI, 
2000). 
 

Desses dois modos de compreender as práticas da leitura1 entendemos que 

um se volta mais para o modelo tradicional e o outro se voltou mais para a 

atualidade, o que veio depois das práticas intensivas. Essas duas vertentes se 

desdobram em outras categorias. Os métodos sintéticos podem ser: método 

alfabético, método fônico, método silábico. Já os métodos analíticos são: o método 

global, o da sentenciação e o de palavração. 

Destacamos que, entre o método o sintético e o analítico, aquele que enfatiza 

a compreensão do texto desde o começo da alfabetização é o método analítico 

(CARVALHO, 2015). Contudo, os métodos sintéticos - que se desdobram em 

método alfabético, método fônico e método silábico - se preocupam 

sistematicamente com o alfabeto, com as letras e sons e com as sílabas, 

respectivamente. O método silábico possui destaque intensivo para codificação e 

decodificação, com apelo à memorização, eliminando a compreensão.  

O método fônico basicamente procura transmitir aos alunos que os sons são 

representados pelas letras e precisam uni-las para formar as palavras. A ênfase está 

no fato de ensinar a decodificar os sons da língua, na leitura, e a decodificá-los, na 

escrita (CARVALHO, 2015). 

O método global, que está na categoria dos analíticos, envolve a análise das 

partes maiores que, no caso, podem ser o texto ou as frases, para chegar às partes 

menores, que são as palavras e as sílabas. O método da palavração difere, pois 

propõe o ensino por meio do destaque de palavras-chave, as quais são 

desmembradas em sílabas que, recombinadas entre si, formam outras novas 

palavras (CARVALHO, 2015). 

Diante de tantos conceitos e diferenças entre os métodos, alguns professores 

ficam na dúvida em saber qual será o melhor método para usar. Ao fazer a escolha 

de algum método, os professores precisam se preocupar com algumas questões: 

qual o tipo de adultos que se quer formar? O que se objetiva ao ensinar a ler? E 

como ele próprio se relaciona com a leitura e escrita? 

De fato, para aprender a ler e escrever, é necessário conhecer as letras e os 

sons que representam, porém também e fundamental buscar o sentindo do texto, 

                                                             
1 O método sintético e o método analítico. 
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compreender o que está escrito, visto que “os textos podem ser úteis para enfocar 

estas duas facetas da aprendizagem: a alfabetização e o letramento” (CARVALHO, 

2015, p. 49). 

De acordo com Teberosky e Colomer (2003), aquelas crianças que têm 

contato com o material escrito desde pequenas são mais propensas a desenvolver 

gosto pela escrita desde cedo. Quanto mais cedo o contato que essa criança tiver, 

melhor será, pois conhecerá o mundo da escrita, o que ajudará no seu desempenho 

escolar. Por isso, não cabe somente à escola proporcionar esse primeiro contato. 

Na nossa sociedade, principalmente no meio urbano, seja na rua, nas praças, 

nos mercados ou nas praças, encontramos, frequentemente, diversos tipos de 

textos, fáceis e visíveis para as crianças pequenas, seja uma bula de remédio, jornal 

impresso. Inevitavelmente, a criança também tem contato com esses textos e isso 

colabora para uma melhor relação da criança com a escrita. Esses escritos de fácil 

encontro no dia-a-dia, em princípio, não estão voltados para as crianças e nem 

foram feitos pensando nelas, mas facilitam o contato e aprendizagem da leitura e da 

escrita e esse contato indireto já serve como fonte e recurso para iniciar a 

aprendizagem.  

Ainda sobre a interação com o material impresso de tipo urbano e doméstico, 

Teberosky e Colomer (2003) defendem que, em alguns momentos do dia-a-dia, 

ocorrem situações que possibilitam à criança a oportunidade de interagir com o texto 

e isso está relacionado com a sua função social, que envolve a leitura diariamente, 

pretendendo resolver problemas de situações comuns. 

Para melhor entendimento sobre o que se lê e como se lê, na próxima 

subseção discorremos sobre os modos, realidades e ideias teóricas sobre a questão 

da leitura na escola, principalmente demonstrar que, “existem formas para aumentar 

a competência em leitura ao longo da vida, isto é, que o ensino de leitura não é uma 

etapa pontual que se esgota na alfabetização” (CAFIERO, 2005, p.8). 

 

2.3 A leitura na escola  

 

Ler outros textos não obrigatórios da escola é importante, na medida em que 

se proporciona mais conhecimento de mundo para as crianças. Aquelas crianças 

que não leem em casa e a escola não lhes possibilita oportunidade de leitura, ficam 
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prejudicadas em termos de conhecimentos e, assim, deixam de aprimorar suas 

habilidades leitoras. Dessa maneira, a prática de leitura na escola precisa cada vez 

mais ser defendida, pois a escola, às vezes, é o único local em que as crianças têm 

a oportunidade de ler textos e quanto maior a diversificação nas maneiras e modos 

de ler, melhor a interação entre os alunos e os textos. 

No âmbito da escolarização, é necessário disponibilizar aos alunos contextos 

configurados de alfabetização, que ofereçam experiências válidas para aprender e 

construir as bases do funcionamento prático de leitura e da escrita. Ao lado disso, 

deve-se, ao mesmo tempo, proporcionar a descoberta da língua como meio de 

comunicação, como fonte de informação e deleite (PÉREZ; GARCIA, 2001).  

Atitudes como ler para as crianças para fazer uma receita de um bolo, um 

convite para descobrir o horário de um aniversário, as regras de um determinado 

jogo, um manual de usuário, são práticas propícias para as crianças perceberem o 

quão importante é a leitura, que vai além daquilo que imaginamos. O apreço pela 

leitura deve ser cultivado desde a alfabetização (CARVALHO, 2015). 

Precisamos oferecer aos alunos, em sala de aula, em fase de alfabetização, 

contextos que façam sentido, proporcionando-lhes, assim, uma aprendizagem 

significativa fora do âmbito escolar. É preciso que haja contextos em que as crianças 

possam perceber a relação da necessidade do uso da língua escrita com os usos 

sociais e culturais. Mesmo quando ainda não aprenderam a ler fluentemente, os 

textos precisam ficar disponíveis, pois as crianças precisam ter o contato com eles.  

 

O necessário é fazer da escola um âmbito onde leitura e escrita 
sejam práticas vivas e vitais, onde ler e escrever sejam instrumentos  
poderosos que permitem repensar o mundo e reorganizar o próprio 
pensamento, onde interpretar e produzir textos sejam direitos que é 
legitimo exercer e responsabilidades que é necessário assumir 
(TFOUNI, 2000, p.18). 
 

Igualmente, ao realizarmos práticas de leitura na escola, é preciso entender e 

levar em conta várias perguntas que ecoam em volta do antes e do depois de uma 

leitura, como por exemplo: quais as inferências das leituras na criança? A partir de 

que momento se apropria dos contos?  

Porém, o que acontece, frequentemente, são práticas de leitura que se 

distanciam das práticas sociais. Tfouni (2000, p. 76) faz uma indagação pertinente 

sobre a leitura na escola: “Por que se ensina uma única maneira de ler?”. Diante dos 
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diversos modos de leitura e das imensas possibilidades de textos que podemos 

utilizar e que é utilizada no dia-a-dia na sala de aula, a dinamicidade dos modos de 

leitura na sala de aula seria um ponto interessante a ser pesquisado. 

Para que a leitura na escola se transforme num objeto de aprendizagem, é 

preciso fazer sentido do ponto de vista do aluno, cumprir uma função que o aluno 

conhece e valoriza. Então, para não existir um abismo entre as práticas sociais e a 

leitura, é necessário que se represente, na escola, os diversos usos que a leitura 

possui na vida social (TFOUNI, 2000). 

Conforme a análise de Kleiman, a seguir, as práticas de leitura nas salas de 

aula, comumente, são práticas inibidoras do desenvolvimento da capacidade de 

compreensão: 

A leitura em voz alta para verificar se houve compreensão; a leitura 
sem orientação prévia e sem objetivos definidos; as práticas de 
leitura que visam a automatismo e não criam condições para que a 
criança reconstrua o sentindo global do texto; a escolha de livros 
didáticos cujos textos são falhos em matéria de coerência e 
legibilidade; as aulas centradas no ensino de vocabulário (um dos 
objetivos mais enfatizados da leitura escolar), obedecendo a 
princípios metodológicos inadequados e inconsistentes com o 
modelo de leitura como interação entre leitor e autor via texto 
(KLEIMAN, 1989, p. 151-155). 
 

Kleiman (1989) traz reflexões interessantes sobre a leitura na escola, pois 

normalmente a leitura ocorre sem um objetivo estabelecido, sem o auxílio do 

professor, que deixa a leitura como forma de entreter a criança, construindo 

livremente seu repertório de leitura. Muitas escolas não oferecem a seus alunos um 

bom aparato de textos variados para leitura, não possuem espaços e tempo 

disponível para a realização em conjunto de práticas de leitura vitais. 

É preciso encontrar um modelo de leitura que se ajuste mais à pratica social 

de comunicar e permitir a aproximação efetiva e também é preciso conciliar os 

objetivos institucionais com os objetivos pessoais dos alunos. 

Geralmente as atividades de interpretações realizadas em salas de aula 

trazem um texto e logo depois atividades de interpretações, ligadas ao 

preenchimento de lacunas com palavras que estão faltando na frase, para completar 

o enunciado. Esse tipo de atividade só exige do aluno que ele copie e cole do texto 

uma palavra que já está escrita. Sobre essa prática, Cardoso e Ednir analisam:  
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[...] “Primeiro: o que é solicitado não oferece desafio nenhum para a 
maioria dos alunos. Segundo: A língua escrita é tratada de maneira 
fragmentada, para realizar o que está sendo pedido, não é 
necessário compreensão. É uma tarefa da qual se pode dar conta 
mecanicamente” (CARDOSO e EDNIR, 2004, p.133). 

 

Teberosky e Colomer (2003, p. 66) afirmam que “A leitura e escrita não são 

apenas matérias escolares, a leitura e escrita como bem percebemos está em 

constante contato com as crianças, antes mesmo da entrada no âmbito escolar”. 

Dessa forma, as práticas de leitura e escrita que normalmente são abordadas nas 

escolas se distanciam daquilo que as crianças costumam encontrar no seu dia-a-dia 

e, muitas vezes, os alunos não encontram nenhuma relação e acabam, infelizmente, 

desenvolvendo desinteresse pela leitura e pela escrita. 

Aprender a ler e escrever são fatores relevantes e significativos quando aquilo 

que lemos ou escrevemos tem um sentido e responde às necessidades funcionais e 

aos interesses dos alunos (PÉREZ; GARCIA, 2001). Ao professor, compete buscar 

estratégias para possibilitar conhecimentos aos alunos, ou seja, proporcionar 

momentos de leitura e escrita que alcancem além dos momentos em sala de aula. 

Ler na escola precisa fazer sentido também para a necessidade de ler fora 

dela. Nas palavras de Tfouni (2000, p.33), 

Ler é uma atividade orientada por propósitos – de buscar uma 
informação necessária para resolver um problema prático a se 
internar a um mundo criado por um escritor – que costumam ficar 
relegados do âmbito escolar, onde se lê somente para aprender a ler 
e se escreve somente para aprender a escrever. 

 

Portanto, a pergunta que orienta nosso estudo - em abordar a relação dos 

textos que circulam socialmente usados para a leitura - defende a ideia de que os 

mesmos também podem ser usados como instrumentos para alfabetizar e 

proporcionar uma aprendizagem mais interessante e significativa para que os 

alunos, além da decifração, aprendam o significado de ler. 

Na seção 3, a seguir, consiste na explanação do percurso metodológico da 

pesquisa, os sujeitos, a questão-problema e todas demais questões que 

demonstram como ocorreu a realização deste trabalho. 
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta seção objetiva apresentar o delineamento metodológico da pesquisa 

utilizados no estudo pretende-se então, explicar as questões que envolvem o 

problema da pesquisa, Como? Com quem? Com quê? Onde e quanto? Questões 

que são fundamentais para o andamento e que servem para atingir o objetivo geral 

da pesquisa. Sendo assim, nesse momento é apresentada a estrutura balizadora do 

trabalho, como objetivo geral e específico, questão norteadora, lócus da 

investigação, procedimentos, instrumentos, etc. 

 

3.1 Motivação do estudo 

 

Participar das aulas da disciplina de Fundamentos e práticas do ensino da 

Alfabetização I e II, nos abriu um leque de ideias do qual complexo é o campo da 

alfabetização, tivemos muitos momentos de teorias e práticas com oportunidade de 

averiguar o grau de conhecimento de alguns alunos, analisar cartilhas, observação, 

entre outras, algumas experiência vivenciada durante esse período nos fez perceber 

que quase sempre, os alunos chegam ao 5° ano sem saber as competências 

básicas para ler e compreender um texto, sobretudo, muitos demonstram 

desinteresse pela leitura e escrita, evitando atividades que abordam textos que 

exigem interpretação e compreensão. 

Nas turmas dos anos iniciais do ensino fundamental, que passamos, seja 

pelos estágios ou atividades de observação e regência, percebemos poucas 

abordagens de textos nas salas de aula, dessa forma entender em que medida os 

textos estão inseridos nas salas de aulas servem para despertar outras leituras, se 

os motivam a ler, se usam o fora da sala, etc. 

Entre outros relatos, dúvidas, as vivências em sala de aula, provocou uma 

inquietação sobre o conhecimento que é reproduzido nas dependências da escola, 

sobre como os professores usam textos para alfabetizar as crianças, ou se não 

usam. 

Então, o interesse pela pesquisa surgiu pelas relações envolvidas nas 

vivências acadêmicas que nos levaram a pensar da importância do uso dos textos 

em sala de aula. 
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3.2 Questão norteadora da pesquisa 

 

Em que medida os textos usados para leitura em sala de aula estão 

relacionados às necessidades de utilização nas práticas sociais? Neste sentido, a 

questão que norteia este trabalho visa defender o uso de textos sobre a prática da 

alfabetização, que existem outras maneiras mais suscetíveis com as práticas sociais, 

pensando na formação social do aluno. 

3.3 Objetivo Geral 

 

A fim de responder a questão problema levantada, formulamos o seguinte 

objetivo geral: Investigar a relação entre os textos usados para leituras em sala de 

aula do 1º ano do Ensino Fundamental com os textos que circulam socialmente.  

3.4 Objetivos específicos 

 

Com o desdobramento do objetivo geral, trabalhamos com os seguintes 

objetivos específicos: 

- Identificar os tipos de textos lidos em sala de aula, no 1° ano do Ensino 

Fundamental, nas turmas pesquisadas nesse estudo. 

- Relacionar os critérios adotados pelos professores das turmas investigadas, para o 

uso de textos em sala de aula. 

- Averiguar se os textos lidos em sala de aula têm relação com os que são utilizados 

nas diversas práticas sociais. 

3.5 Tipo de pesquisa 

 

Trata-se de uma pesquisa Descritiva de abordagem qualitativa com as suas 

respectivas técnicas e instrumentos, compreendeu duas fases, a bibliográfica e de 

campo, bem como explica (LAKATOS; MARCONI, 2003 p. 158) “A pesquisa 

bibliográfica é um apanhado geral sobre os principais trabalhos já realizados, 

revestidos de importância, por serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes 

relacionados com o tema”. Conforme visto, a pesquisa bibliográfica abordada nesse 

trabalho se faz importante, pois permite um levantamento das principais obras sobre 

o tema em questão, sendo essencial para o aprimoramento teórico, que foram 



31 

 

 

realizados por meio de leituras e fichamentos em livros e artigos científicos já 

produzidos na área. 

A abordagem qualitativa, a qual conforme Bogdan e Biklen (1994), o ambiente 

natural torna-se a fonte direta para aquisição dos dados, tendo como principal 

instrumento o investigador. A abordagem qualitativa permite dá vozes aos sujeitos 

da pesquisa, reconhecendo suas experiências que não podem ser contabilizadas, e 

sim valorizadas. 

3.6 Procedimentos para o desenvolvimento do estudo  
 

Abrange aqui o passo-a-passo da realização da pesquisa, desde o primeiro 

momento até o ultimo. Realizados em quatro procedimentos metodológicos, sendo 

que:  

A primeira etapa consistiu no estudo bibliográfico sobre Alfabetização, 

Letramento, Leituras e leituras escolares, no qual foram realizados fichamentos e em 

seguida paráfrases, para posterior produção dos textos, com respaldo nas ideias 

centrais dos teóricos. Na medida em que as leituras iam sendo efetuadas, de acordo 

com o problema da pesquisa, foram sendo definidas às palavras-chaves, bem como 

a produção do quadro teórico da monografia. Nessa primeira parte também ocorreu 

elaboração do sumário.  

A segunda etapa compreendeu na preparação para ida a campo, como a 

elaboração do questionário e a entrevista, no qual foram feita visita ás quatros 

escolas escolhidas para participar da pesquisa, bem como definido os critérios dos 

sujeitos participantes do estudo, que seriam somente os professores que atuassem 

no 1° ano do ensino fundamental, bem como os critérios de escolha das escolas, 

sendo duas localizadas em zonas periféricas e duas em zonas centrais da cidade. 

As entrevistas realizadas serviram para colher informações sobre a questão 

problema e o questionário tendo como objetivo traçar o perfil dos professores que 

atuam no 1°ano das quatro escolas públicas.  

A terceira etapa ocorreu à ida ao lócus da pesquisa, com a intenção de 

coletar os dados da pesquisa, no qual foram feitos deslocamento da pesquisadora 

até a escola, para realização da entrevista e aplicação do questionário, a entrevista 

foi realizada na hora do intervalo, para não atrapalhar o andamento da aula dos 

professores.  
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A quarta etapa foi a organização, catalogação e análise dos dados, no qual 

foram feitas as primeiras interpretações e reflexão de acordo com as respostas das 

professoras. A finalidade foi concluir a monografia, bem como a preparação para 

apresentação e defesa. 

 

3.7 Instrumentos utilizados para o levantamento dos dados 

 

Os instrumentos usados na coleta de dados foram questionário, entrevista. O 

questionário que possuiu por objetivo traçar o perfil dos professores, sujeitos desta 

pesquisa, como: sua formação, tempo de experiência em sala de aula, instituição de 

formação, etc. A entrevista para buscar informações diretas sobre a pergunta da 

pesquisa, e também sobre o uso dos textos nas turmas de 1° ano do Ensino 

Fundamental. 

Ainda conforme (LAKATOS; MARCONI, 2003 p. 222) “entrevista - é uma 

conversação efetuada face a face, de maneira metódica; proporciona ao 

entrevistador, verbalmente, a informação necessária”. O procedimento de entrevista 

foi previamente marcado com o professor no horário que estava disponível. 

O conceito do questionário “Questionário é um instrumento de coleta de 

dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser 

respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador” (LAKATOS; MARCONI, 

2003 p. 200). O questionário foi respondido no mesmo dia da entrevista, individual 

sem a presença do entrevistador. 

 

3.8 Tratamento dos dados  

 

Com relação à análise dos dados obtidos nesta pesquisa buscamos 

primeiramente nos alinhar às colocações de Bardin (2002, p. 117), as quais 

julgamos necessárias para compreensão baseado na análise do conteúdo:  

A categorização é uma operação de classificação de elementos 
constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por 
reagrupamento segundo o género (analogia), com os critérios 
previamente definidos. As categorias são rubricas ou classes, as 
quais reúnem um grupo de elementos (unidades de registro, no caso 
da análise de conteúdo) sob título genérico, agrupamento esse 
efetuado em razão dos caracteres comuns destes elementos.  
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Mediante o exposto, para este estudo criou-se categorias de análise, 

seguindo a linha das perguntas realizadas, foram criadas a priori. Sendo assim, 

tentamos ao máximo encaixar e aproveitar as respostas dos professores a fim de 

responder a questão da pesquisa. Depois criamos as subcategorias de acordo com 

o nível de aproximação e recorrência das respostas, criadas a posteriori.  

 

3.9 Sujeitos  

 

A população escolhida para o estudo são os professores de 1° ano de quatro 

escolas públicas localizadas em áreas centrais e periféricas da cidade de Porto 

Velho.  

Com o propósito de resguardar a identificação dos participantes da pesquisa 

serão referenciados através de pseudônimo a fim de conservar o anonimato, 

garantido no momento da entrevista, sendo assim, serão representados como 

professores: A, B, C, D, E, F, G, e H.  

Com base no questionário individual aplicado na etapa de coleta de dados 

desta pesquisa, foi possível traçar a formação profissional, o sexo, tempo de 

experiência, jornada de trabalho semanal, vínculo empregatício, ano de conclusão 

do curso e se possuem curso de pós-graduação. Apresenta-se a seguir em gráficos 

e tabelas todas as informações. 

3.9.1 Perfil das professoras 
 

No que se referem ao sexo, todas as oito professoras que participaram da 

pesquisa são do sexo feminino, que enfatiza e reforça a questão de que essa 

profissão é mais frequentada por mulheres, outro quesito que também todas 

responderam igualmente foi com relação ao vinculo empregatício, todas são 

funcionárias efetivas da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), que 

evidenciam certa estabilidade profissional. 

Ressaltamos a importância de demonstrar essas informações, uma vez que 

nos permitem conhecer melhor nossos sujeitos da pesquisa, e agregar 

conhecimentos sobre a futura profissão, enquanto pedagoga em formação. 
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Tabela 1 – Tabela do indicativo do tempo como docente e experiência no 1° 

ano 

Professoras Tempo de experiência 

como docente 

Tempo de experiência 

no 1° ano 

P.A 25 anos 15 anos 

P.B 07 anos 05 anos 

P.C 33 anos 02 anos 

P.D 15 anos 15 anos 

P.E 06 anos 06 anos 

P.F 10 anos 02 anos 

P.G 37 anos 22 anos 

P.H 8 anos 05 anos 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018). 

 

O tempo de experiência como docente varia de 06 a 37 anos, o que nos leva 

a supor também grande diferença de idade entre as professoras, formando assim, 

um público diversificado. As professoras (A, D, G), são as que demonstraram maior 

tempo de experiência no 1° ano, sendo que a professora (D) sempre trabalhou com 

as turmas de 1° ano. 

Com relação a jornada de trabalho semanal, quatro professoras possuem 

jornada de trabalho semanal de 40 horas, duas com 25 horas e duas com 50 horas, 

sendo que as professoras que fazem 50 horas possuem dois contratos de 25 horas, 

assim, a maioria tem contrato de 40 horas. Conforme está demonstrado no gráfico 1: 
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Gráfico 1: Gráfico demonstrativo da jornada de trabalho semanal (em horas) das 

professoras 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018). 

 

O próximo gráfico mostra o ano de conclusão do curso de graduação das 

professoras, sendo que das oito professoras, seis fizeram o curso de licenciatura em 

Pedagogia, os outros cursos apresentados foram Letras inglês e Geografia.  

 

Gráfico 2: Gráfico indicando o ano de conclusão do curso de graduação das 

professoras. 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018). 

 

O ano de conclusão do curso varia entre 2004 a 2012, como é possível 

verificar no gráfico 2, sendo que a maioria, representada por 37%, formou-se no ano 
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de 2012. Os 37% representam 3 professoras, os 13% correspondem somente a uma 

professora e os 12% também somente uma professora. 

A maioria das professoras obteve formação na rede privada de ensino, como 

podemos observar no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 3: Gráfico apresentando o tipo de rede de ensino onde as professoras 

cursaram a formação inicial 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018). 

 

Os 63% representam cinco professoras que foram formadas nessa categoria, 

enquanto que 37% equivalem às outras três professoras, um indicativo de 

necessidade do poder público incentivar os estudos nas Universidade Públicas. 

O gráfico 4 a seguir, mostra o indicativo de pós-graduação realizado pelas 

professoras. 
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Gráfico 4: Gráfico indicando a quantidade de professoras que possuem e não 
possuem pós-graduação 

 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018). 

 

Conforme visto, 87% possuem especialização, somente uma professora 

respondeu não ter feito pós-graduação, que são os 13% indicado no gráfico. As 

áreas de especialização que apareceram foram gestão escolar, história e meio 

ambiente, psicopedagogia, metodologia do ensino superior e educação especial. 

 

Gráfico 5: Gráfico apresentando as áreas do curso de especialização 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018). 

 

Todas as professoras entrevistadas cursaram a pós-graduação em instituição 

privada de ensino, tais como: FIP, FAEL, FSL, IESA, o que denota o fato de terem 

continuado estudando depois de formadas. Duas professoras responderam ter feito 

psicopedagogia, enquanto as ouras áreas teve uma professora cada. 

Por fim, podemos sintetizar que a maioria das professoras possui graduação 
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em pedagogia, e também verificamos a continuidade de formação prosseguindo com 

estudos em diferentes áreas, que possuem estabilidade profissional e que a média 

do tempo de experiência nos 1° ano das professoras aqui abordada foi de nove 

anos.  

 

3.10 Lócus da investigação 

 

A pesquisa de campo foi realizada em quatro escolas públicas da rede 

municipal de Porto Velho, no qual foram realizados os encontros da pesquisadora 

com as professoras. As escolas participantes foram escolhidas por critérios de oferta 

e localização, que oferecesse o 1º ano do ensino fundamental, e que se localizasse 

em área periférica e área central.  

Para realização da pesquisa in loco nos apoiamos nas ideias de Lakatos e 

Marconi para entendimento “Etapa da pesquisa em que se inicia a aplicação dos 

instrumentos elaborados e das técnicas selecionadas, a fim de se efetuar a coleta 

dos dados· previstos” (2003 p. 165). 

 Na próxima seção apresentamos a análise dos dados obtidos durante o 

processo de investigação. 
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4 AS PRÁTICAS DE LEITURA NA ESCOLA: O QUE SE LÊ TEM RELAÇÃO COM 

OS TEXTOS QUE CIRCULAM SOCIALMENTE? 

 

Nessa seção, trazemos a análise das respostas das professoras do 1º ano 

das quatro escolas públicas. O número total de participantes foi o de oito 

professoras.  

Com a intenção de atingir os objetivos específicos deste trabalho, foram 

apresentadas aos sujeitos da pesquisa as seguintes questões:  

1. Quais as estratégias que você, professor, utiliza para o desenvolvimento das 

práticas de leitura em sala de aula? 

2. Quais são os portadores de textos que utiliza para trabalhar? 

3. Você, professor, costuma levar para sala de aula revistas, jornais, folders, etc., 

para realizar leituras com os alunos? Quais são os critérios adotados para 

escolha do texto? 

A partir dessas perguntas feitas aos sujeitos da pesquisa, criamos, a priori, as 

três seguintes categorias de análise:  

Categoria de análise I - Estratégias de práticas de leitura  

Categoria de análise II - Portadores de textos utilizados para leitura  

Categoria de análise III - Critérios dos professores para a escolha dos textos. 

Estabelecidas essas categorias, criamos as subcategorias de análise, a 

posteriori. A seguir, tratamos da análise de cada categoria e subcategorias, com 

base nas respostas dadas pelas professoras. 

 

4.1 Categoria de análise I - Estratégias de práticas de leitura  

 

 As respostas das professoras foram transcritas, para depois fazermos nossas 

interpretações, seguidas da sustentação teórica. Destacamos as respostas dadas à 

primeira pergunta: Quais as estratégias que você, professor, utiliza para o 

desenvolvimento das práticas de leitura em sala de aula? 

A partir das respostas, criamos duas subcategorias, a posteriori, a saber: 

Subcategoria A: Práticas diferenciadas – Práticas com contextos de cultura 

escrita 

[...] são escolhidas e levam a sacola para casa com um livro, e 
depois trazem de volta e cada um conta a história do livro para a 
turma, o que fala (P.A, 2018). 
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Tem a leitura que mando toda semana para casa, e também tem a 
questão do cantinho da leitura, no final da aula eles usam o cantinho 
da leitura, pegam uns gibis, livrinhos de historinhas e ficam lendo 
entre eles, né, ou tentando ler e às vezes também faço roda de 
leitura com eles, aí leio um livro para eles, alguns já leem palavras 
simples e complexas, outros estão só as simples, outros estão 
começando a formar palavras, tem vários níveis. Geralmente eu faço 
a leitura, mas tem o momento que eles levantam vem e escolhem os 
livros que querem ver (P.B, 2018). 
 
[...] Também tem o cantinho de leitura que os alunos têm acesso e 
podem escolher o livro que quiser ler (PG, 2018). 

 

O destaque da fala da professora (A) “[...] cada um conta a história do livro 

para a turma, o que fala” realça a realização de uma prática em que os alunos têm a 

oportunidade de falar com suas próprias palavras o que entenderam do texto, sobre 

o que acontece na história e também desenvolvem preferências por livros e criam 

critérios para sua escolha. 

Vemos aqui dois aspectos importantes a ser pensados: o primeiro é a 

oportunidade de trabalhar a interpretação do texto, visto que os alunos podem dizer 

com suas próprias palavras o que leram, dispondo de autonomia para dizer o que 

aprenderam. O outro ponto importante é que os alunos não são pegos de surpresa 

para ler ou falar de um texto (já que estão no 1° ano e nem todos ainda sabem ler), 

levando o texto para ler em casa e, caso forem contar a história, podem se preparar 

antes. Nessa perspectiva, Cagliari (2002, p. 95), aponta como ocorre a leitura na 

perspectiva da cartilha: 

Os alunos são solicitados freqüentemente a ler de surpresa um 
texto novo (é claro, composto só de palavras já estudadas, ou de 
palavras com sílabas das famílias de letras já dominadas). 
Preparar uma leitura com antecedência vai contra os costumes 
das cartilhas. A leitura de improviso é mais uma atividade para 
testar se o aluno aprendeu ou não a lição, se já dominou um 
determinado conteúdo ou não.   
 

Conforme vimos, as práticas destacadas acima são antagônicas. A prática 

relatada pela professora (A) revela critérios diferenciados dos critérios da cartilha, 

apontados por Cagliari (2002), considerando-se que, a cartilha cobra dos alunos 

uma leitura para avaliá-los quanto à decifração do texto.  

As professoras (B, G) apresentaram como estratégias os cantinhos de leitura. 

É interessante ressaltar que atividades desse tipo são importantes, pois 

proporcionam condições de aprendizagem do contexto social da leitura. Ambas as 
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professoras relataram que, além de realizar a leitura para os alunos, há o momento 

em que eles podem escolher o livro que lhes chama mais atenção; nesse momento, 

é interessante que haja manipulação de variado material escrito. 

Os livros e outros materiais de leitura devem ficar disponíveis aos alunos, 

para consulta livre. O tempo de exposição deve ser o suficiente para as crianças 

explorarem e se apropriarem do significado do texto. É interessante evitar que 

fiquem apenas como enfeite e decoração e devem ser mudados de acordo com a 

necessidade e finalização de um tema ou tarefa. Mesmo sem saber ler, ao observar 

os livros, as crianças inventam histórias por meio das ilustrações e ao ouvirem uma 

história contada pela professora, enriquecem sua imaginação, ampliam seu aporte 

verbal.  

Vale ressaltar que quanto maior a diversidade de textos mais se possibilita à 

criança um conhecimento de mundo que mostre aquilo que ela terá vivenciar no 

meio social da vida adulta. Nesse sentido, o texto possui valor enquanto prática de 

linguagem instaurada na sociedade, contribuindo para que os alunos possam 

entender a vida social. 

Desde cedo os textos escolares já precisam estar disponíveis para os alunos; 

mesmo quando ainda não sabem ler, é importante ter o contato. Para isso, é 

necessário que um aspecto seja valorizado: garantir que o maior número possível de 

gêneros textuais possa circular entre as crianças e, assim, na medida em que vão 

avançando nos anos escolares, possam perceber a relação do texto com a 

sociedade. 

Recentemente, o texto passou a ser objeto de estudo de várias áreas e, 

graças a essas várias importantes discussões, mudanças significativas ocorreram no 

entendimento do seu uso na sala de aula. Vale lembrar que a leitura e a escrita são 

adquiridas pelas crianças através de contextos significativos. Com isso, a escola 

deve seguir essa premissa, oportunizando acesso a todos os tipos e modos de 

textos de acordo com a finalidade e interesse. 

 

Subcategoria B: Práticas Convencionais – Entende-se por aquelas práticas que 

são mais sistemáticas e uniformizadas. 

Leitura Compartilhada, de forma coletiva, eu utilizo cinco sacolas, e 
toda sexta-feira, 5 alunos são escolhidos e levam a sacola para casa 
[...] (P.A, 2018). 
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De forma coletiva e individual (P.C, 2018). 

 
Leitura compartilhada, através da roda de leitura, e também fazemos 
muita atividade de copiar o texto do quadro e depois ler juntos (P.D, 
2018). 

 
Individual e Coletiva depende do dia, do momento, como está o 
comportamento do aluno (P.E, 2018). 

 
Faço de forma individual, para avaliar o grau de habilidade do aluno 
(P.F, 2018). 

 
Coletiva e Individual (P.H, 2018). 

 

Podemos inferir, a partir das recorrências acima destacadas, que as 

professoras investigadas apresentaram, de modo geral, duas estratégias de realizar 

a leitura: a coletiva e a individual. 

A professora (F) desenvolve prática de leitura individual mais formal, 

utilizando esse momento para avaliar como estão os alunos com a leitura. Porém, 

são necessárias que os objetivos da aprendizagem da leitura prevaleçam sobre os 

objetivos da avaliação, caso contrário, as habilidades da aprendizagem ficarão 

limitadas. Sobre o assunto, aborda Tfouni (2000, p. 92): 

No entanto, a prioridade da avaliação deve terminar onde começa a 

prioridade do ensino. Quando a necessidade de avaliar predomina 

sobre os objetivos didáticos, quando – como acontece no ensino 

usual da leitura – a exigência de controlar a aprendizagem se erige 

em critério de seleção e hierarquização dos conteúdos, produz-se um 

redução no objeto de ensino, porque sua apresentação se limita 

àqueles aspectos que são mais suscetíveis de controle.  

 

Tfouni (2000) nos alerta quanto ao perigo de criarmos, em sala de aula, um 

distanciamento do aluno frente ao gosto pela leitura, prejudicando seu aprendizado e 

o desenvolvimento de consciência crítica: 

O tratamento da leitura que costuma ser feito na escola é perigoso, 

porque corre o risco de assustar crianças, quer dizer, de distanciá-la 

das leituras, em vez de aproximá-las dela (TFOUNI, 2000, p. 75). 

Nas práticas de leitura em sala de aula, é importante dar prioridade às leituras 

compartilhadas, momento em que as crianças interagem umas com as outras, 

trocando ideias e tirando conclusões, atribuindo sentido ao texto. 

As professoras (A, C, D, E, H) realizam leituras compartilhadas. Sobre essa 

prática, é importante ressaltar alguns aspectos, pois serve para criar condições de 
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desenvolvimento da aprendizagem no ambiente social da leitura, por meio de um 

contexto social rico, o que favorece, no futuro, significativas diferenças no 

desenvolvimento da linguagem escrita. 

O momento da leitura compartilhada é uma boa oportunidade para 

sociabilização e interação da professora com os alunos. Depois da leitura, é 

importante que a professora converse com os alunos sobre o texto, sobre o que 

entenderam, deixando que se manifestem livremente. Porém, nesse momento, 

também é preciso ficar atento àquelas crianças mais tímidas e não participam muito, 

dando oportunidade para todos participarem. 

A leitura compartilhada a ser feita, precisa ser de um texto cativante e que 

prenda a atenção das crianças, provocando o interesse em descobrir do que se 

trata, o que acontecerá;  se for uma leitura desvinculada da realidade do aluno, ele 

pode pensar que ela não serve para nada.  

Assumir a responsabilidade de passar o conhecimento do sentido social do 

texto vai além da sala de aula e tal responsabilidade não fica somente a cargo do 

professor. Essa função também é institucional. De acordo com Tfouni (2000, p. 98): 

O desafio de dar sentido à leitura tem, então, uma dimensão 

institucional e, se essa dimensão é assumida, se a instituição como 

tal se encarrega da análise do problema, se seus integrantes em 

conjunto elaboram e levam à prática projetos direcionados a 

enfrentá-los, começa a se tornar possível encurtar a distância entre 

os propósitos e a realidade. 

Familiarizar-se com os textos não é trabalho para apenas um ano, para 

apenas um professor. A tarefa deve se estender a toda a escola, a todas as turmas 

e anos. Com isso, torna-se mais fácil para o aluno aproximar-se dos textos, 

percebendo que faz sentido aprender para usar no futuro, aproximando-se de sua 

realidade. Quando as escolas desenvolvem atividades e projetos com essa intenção, 

os alunos sabem utilizar a leitura/o texto com um objetivo, sabendo fazer 

interpretações e não somente decifração.  

 Analisaremos agora a segunda categoria, que partiu da seguinte pergunta: 

Quais são os portadores de textos que utiliza para trabalhar? 
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4.2 Categoria de análise II - portadores de textos utilizados para leitura  

 

Todas as professoras apresentaram respostas parecidas, porém fugiram 

parcialmente da pergunta, talvez por terem confundido os conceitos de suporte de 

textos com tipos de textos, que foram falados em grande quantidade, como: 

literários, parlendas, bilhetes, cartas, fábulas, etc.  

Com relação à categoria II: Portadores de texto utilizados para leitura, criamos 

duas subcategorias, A e B. No que diz respeito à subcategoria A, destacamos os 

seguintes discursos: 

 

Subcategoria A: Portadores de textos baseados no livro didático 

“[...] os textos do livro didático, trava-língua” (P.B, 2018). 

 
Contos, parlendas, lendas, livro didático (P.C, 2018). 

 
 

As professoras (B e C) apontaram o livro didático como um portador utilizado 

para leitura; acreditamos que este é o portador mais utilizado, em muitos casos, 

como única fonte de conhecimento para os alunos. 

No caso de o livro didático ser o único instrumento de leitura utilizado pelos 

alunos, estes ficam limitados quanto ao nível de leituras realizadas e, 

consequentemente, desfavorecidos quanto ao desenvolvimento da capacidade de 

análise crítica. 

Muitas vezes algumas professoras optam por não utilizar a cartilha ou o livro 

didático, criando seu próprio material e, sem se dar conta, utilizam os mesmos 

critérios e tipos de atividades próprias da cartilha, com ausência de título, escolha de 

palavra determinada pela intenção de fixar determinada letra do alfabeto, frases 

curtas, etc. (CARVALHO, 2015). 

Conforme vimos, muitos professores, querendo adotar uma prática diferente 

da encontrada nos livros didáticos, criam seus próprios materiais e apostilas, porém 

muitas vezes esses materiais não são tão diferentes e possuem quase as mesmas 

tendências.  

Porém, sabemos que ambos portadores trazem contribuições significativas 

para o aluno, por isso acreditamos que deve ter uma dosagem do livro didático e 

outros textos. 
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Isto é, de um lado ficam os que sustentam ‘usemos somente livros 
didáticos’; de outro, os que enfatizam ‘somente devem ser utilizados 
em sala de aula os textos que circulam nos contextos extra-
escolares, textos e circulação social’. Na nossa opinião, o problema 
está na dimensão limitativa do advérbio somente. (KAUFMAN; 

RODRÍGUEZ, 1995, p.45) 

 

 

Subcategoria B: Portadores de textos diferenciados 

Livros de contos de fadas, literários (P.A, 2018). 

 
Gibis, Contos de fadas, [...] (P.B, 2018). 

 
Livros de historinhas, letra das músicas, escrevendo a letra para os 
alunos copiarem (P.E, 2018). 

 
Trabalho com músicas, contando a histórias das sílabas, formando 
palavras, frases e depois textos, cantamos a família silábica (P.G, 
2018). 
 
Não utilizo muito texto, tiro xerox de atividades com sílabas, que é o 
que eles estão aprendendo (P.H, 2018). 

 
 

O gibi que foi apresentado pela professora (B) como um portador usado em 

sala de aula. O gibi também já foi muito usado por adultos em sua infância e 

exercem muita atração nas crianças, trazem historinhas de vários personagens, 

apropriados para cada faixa etária. Fundamentalmente, os gibis possuem muitas 

imagens ilustrativas que os diferenciam de outros tipos de texto, atraindo ainda mais 

as crianças. 

Os livros de contos de fadas e de historinhas relatados pelas professoras (A e 

E), respectivamente, são outros portadores muito utilizados na iniciação da leitura 

pelas crianças. Atividades com esses livros permitem que os alunos observem as 

imagens, fazendo inferências dos textos. Ao escutar histórias de que tanto gostam, 

vendo que elas aparecem em um livro e que a partir disso aparecem outras 

histórias, a criança descobre que pode criar a sua própria história. 

Os portadores escritos físicos interferem grandemente na manipulação e na 

importância de acesso, interferindo no entusiasmo e interesse da criança pela 

leitura. Disponibilizar o portador original em que aparece o texto, tais como jornal, 

revista, folheto, etc., permite aos alunos compreender as informações ali contidas 

bem como sua finalidade (CAFIERO, 2005). Isso valoriza ainda mais os diferentes 
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tipos de textos, pois os utiliza na íntegra, sem nenhuma alteração, mostrando como 

eles são realmente. Nas palavras de Cafiero, 

Outro ponto importante é que quando o texto é apresentado no 
suporte original no qual circula (no jornal, na revista, no livro de 
literatura, no folheto), o aluno tem mais informações que podem 
ajudá-lo a compreendê-lo melhor e a criar uma representação de 
como é o seu funcionamento social. (CAFIERO, 2005, p. 51).  

 

O fato de utilizarmos ou não esses suportes não impede que um aluno 

aprenda a ler ou escrever. Com eles ou com os livros didáticos, todos aprenderão a 

ler. A questão está quando nos limitamos a uma determinada forma e não 

aproveitamos os recursos disponíveis ou então perdermos uma oportunidade de 

levar para a sala de aula um portador que seja significativo e contribua mais no 

aprendizado dos alunos. Para corroborar essa compreensão, recorremos ao 

pensamento de Kaufman e Rodríguez (1995, p. 45).  

Isto é, de um lado ficam os que sustentam ‘usemos somente livros 
didáticos’; de outro, os que enfatizam ‘somente devem ser utilizados 
em sala de aula os textos que circulam nos contextos extraescolares, 
textos e circulação social’. [...] o problema está na dimensão limitativa 
do advérbio somente.  
 

A proposta precisa ser a mais diversificada possível, englobando livros, 

revistas, mostrando suas utilidades no contexto social. “A melhor maneira de 

transformar meninos e meninas em leitores e escritores, é colocá-los em contato 

com materiais impressos dos mais diferentes tipos: livros, jornais, revistas, anúncios, 

cartazes” (CARDOSO; EDNIR, 2004, p. 45). A diversidade de textos precisa ser 

inserida no cotidiano escolar dos alunos, visando, assim, formar leitores e escritores 

conscientes. 

 A fala da professora (H) “[...] tiro Xerox de atividades com sílabas, que é o 

que eles estão aprendendo” denota que ela trabalha do mais fácil ao mais difícil, que 

começa das partes para o todo. 

O seguinte destaque da fala da professora (G) “[...] formando palavras, frases 

e depois textos” revela a mesma sequência de trabalho da professora anterior, 

começando com os menores, no caso as palavras, e terminando com os maiores, os 

textos. 

Podemos inferir, a partir das recorrências acima destacadas, que as 

professoras investigadas possuem uma concepção de alfabetização arraigada em 
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habilidades abstratas para decodificar e compreender. Nas palavras de Tfouni 

(2000, p.77): 

O uso de textos especialmente projetado para o ensino da leitura é 
apenas uma das manifestações de um postulado básico da 
concepção vigente na escola: o processo de aprendizagem evolui do 
simples para o complexo; portanto, para ensinar saberes complexos 
é necessário decompô-los em seus elementos constituintes e 
distribuir a apresentação desses elementos ao longo do tempo  

 

Traçando um paralelo com o pensamento de Tfouni, trazemos Cagliari (2002, 

p. 81): “Os conteúdos das lições são organizados de forma hierárquica, do mais fácil 

ao mais difícil, segundo algum critério escolhido pelo autor”. Essa colocação do 

autor aqui referenciada se refere às atividades da cartilha, um bom exemplo de 

material que aborda a alfabetização partindo do mais simples para o mais complexo, 

utilizando normalmente sílabas geradoras e palavras-chaves. 

Nesse contexto, apresentamos as contribuições de Carvalho (2015) para o 

ensino da leitura: “Proponho sistematizar o ensino da leitura e da escrita, 

começando pelo texto natural, significativo (e não por um texto acartilhado) e 

caminhar gradativamente na direção do conhecimento de palavras, sílabas, letras e 

regras ortográficas” (CARVALHO, 2015, p. 55).  

O texto em sala de aula usado para o ensino da leitura equivocadamente 

manifesta um postulado básico da concepção vigente na escola de que o processo 

de aprendizagem evolui do simples para o mais complexo. Diante disso, faz-se o 

uso dos textos decompondo-os em seus elementos constituintes. 

O trabalho com os tipos de textos deve proporcionar múltiplas atividades. 

Além disso, é preciso que os alunos percebam a sua utilidade. Portando, o professor 

precisa criar situações-problema para os alunos, de forma que eles conheçam e 

utilizem, de fato, os recursos da língua escrita. 

Os textos escolares precisam ser inseridos desde o primeiro momento em 

que as crianças ingressam na escola, mesmo que estejam em níveis diferentes de 

alfabetização; esses níveis precisam ser avaliados, para entendermos os tipos de 

textos necessários para aquele momento em que a criança está. Podemos utilizas 

textos como: uma carta para um amigo, uma receita de bolo, um conto, uma lista 

telefônica, dependendo da intenção para aquele momento. 
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4.3 Categoria de análise III - Critérios dos professores para escolha dos textos 

 

Esta última categoria de análise abrange a seguinte pergunta: Você, 

professor, costuma levar para sala de aula revistas, jornais, folders, etc., para 

realizar leituras com os alunos? Quais são os critérios adotados para escolha do 

texto? Apresentamos a seguir as respostas das professoras, seguidas de nossa 

análise. 

Quase todas as professoras responderam de forma afirmativa a questão, 

sendo que somente uma, no caso a professora (H), respondeu não trabalhar com 

esses materiais, justificando-se por os alunos serem mal comportados. 

A partir da análise das respostas dessa terceira categoria, foram criadas as 

seguintes subcategorias: 

 

Subcategoria A – Critérios habitual que o professor atribui  

[…]Na sacola de livros que eles levam para casa procuro sempre 

variar nos tipos de textos: literário, gibis, pequenos diários, também 

pego alguns textos do livro didático. (P.A, 2018). 

[…] trabalhando o texto com algumas brincadeiras que sejam 

possíveis de aplicar, podendo ser com sílabas, letras e palavras (P.E, 

2018). 

Não. […] tiro xerox de outros textos (P.H, 2018). 

 

 Foram recorrentes nas respostas das professoras práticas que são comuns e 

fáceis de encontrar nas escolas, percebemos também que a escolha parte do 

professor em escolher o que mais convém ao trabalhar com os alunos, como a 

variação dos textos, aplicar o texto com algumas brincadeiras e xerox de textos 

prontos. 

 A fala da professora (P.E) denota que trabalha com a divisão de sílabas, 

letras e palavras, que inicia das partes para o todo, sobre isso: 

 

Todas as metodologias tradicionais constroem sequências 
idealizadas de progressão acumulativas, os famosos “passos 
metodológicos”, que vão do simples ao complexo, do fácil ao difícil, 
com uma definição desses termos feita de fora, sem sequer duvidar 
que essas definições possam não corresponder ao que é difícil ou 
complexo para a criança (FERREIRO, 1996, p. 28). 
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Essas práticas como podemos perceber são denominadas tradicionais, e são 

tratadas do simples ao mais difícil. 

Subcategoria B – Critérios que se aproximam dos escritos domésticos 

 

Sim. Utilizo mais revistas, eu tenho um pouco de dificuldade para 

encontrar jornais, mas revista tem. As partes que chamam a atenção 

dos alunos, livros com bastante ilustração e que sejam divertidos […] 

(P.B, 2018). 

 

Sim. As letras iniciais das embalagens, que começam a palavra, 

peço para trazerem de casa e fazer um mural […] (P.D, 2018). 

 

[…] a gente também trabalha muito com as músicas do dia-a-dia, 

historinhas que eles já conhecem, pedindo para que na letra das 

músicas eles identificam as sílabas, letras, etc. (P.F, 2018). 

 

Sim. Trabalho de várias formas com as embalagens de caixa de leite, 

café, pasta de dente, que servem para identificação das letras, e 

também para outros trabalhos, como semana da higiene que 

aproveitamos para usar esses materiais. (P.G, 2018). 

 

Percebemos nessas falas das professoras, a utilização intensa dos escritos 

domésticos, pois estes foram os únicos citados, em comparação com os outros dois 

- urbanos e eletrônicos – segundo a categorização apresentada. No que se refere à 

seleção de materiais para leitura, Kaufman e Rodríguez (1995, p.46). 

As possibilidades de leitura dos materiais selecionados é outro 
critério importante a considerar no processo de seleção: atender 
tanto à vinculação entre os interesses e as habilidades do leitor por 
um lado e, por outro, como às características temáticas e retóricas 
dos textos. 

 

Conforme orientação de Kaufman e Rodriguez (1995), os critérios de seleção 

são importantes na hora de considerar um texto para a leitura, pois devem atender à 

vinculação entre os interesses e as habilidades do leitor e também às características 

temáticas e retóricas do texto. As professoras responderam que procuram atender 

aos interesses dos alunos através de suas músicas mais conhecidas e também das 

clássicas historinhas infantis. 
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Ao se preocupar em passar conteúdo do interesse do aluno, o desafio para o 

professor será atender a um público com variados interesses e conhecimentos 

diversos, pois as salas estão cada vez mais heterogêneas. Isso requer do professor 

mais sincronia para saber atender às necessidades de cada aluno. Na esteira dessa 

ideia, Cardoso e Ednir (2004, p. 39) afirmam: 

O grande desafio para um educador que deseja dar sentindo a 
escola é conseguir dialogar com alunos de perfis tão diferentes [...], 
tendo como objetivo fundamental fazer com que avancem em direção 
a um desenvolvimento intelectual cada vez mais sofisticado. Para 
tanto, o professor deve ter a seu serviço o conhecimento e a 
capacidade de observação, elementos que devem andar sempre 
juntos no processo educativo.  
 

Na fala da professora (B), "[…] as parte que chamam a atenção dos alunos, 

livros com bastante ilustração e que sejam divertidos", percebemos que o mesmo 

utiliza a ilustração como critério de seleção para escolha do texto. Normalmente, as 

ilustrações servem para despertar o interesse da criança, bem como facilitar sua 

compreensão.  

A professora (E), com a frase "[…] trabalhando o texto com algumas 

brincadeiras que sejam possíveis de aplicar", mostra que a brincadeira é uma 

maneira que utiliza para abordar os textos em sala de aula; através dos bingos, 

jogos de encaixe, entre outros, é possível fazer essa interlocução. Kaufman e 

Rodríguez (1995, p.46) apontam: 

Por último, um quarto critério de avaliação relaciona-se às situações 
concretas de uso dos materiais, cuja dimensão de análise integra 
variáveis tais como participantes situações comunicativas, propósitos 
e intenções, etc., que se referem à operatividade das realizações 
linguísticas em um contexto determinado: a sala de aula.  

 

A professora (F) atribui preferência em trabalhar os textos com músicas do 

dia-a-dia e histórias que os alunos já conhecem, destacando-se novamente as 

histórias, conforme relatado por outros professores.  

Escolher um livro de historinhas e ler para os alunos é algo muito comum 

entre as professoras do 1° ano, dado que são bem aceitos pelas crianças, que 

gostam de ouvir os contos de fadas. A esse respeito, Carvalho (2015, p.88) 

argumenta:  
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Ouvir história é uma experiência agradável e proveitosa, sob diversos 

pontos de vista. Mesmo que, eventualmente, alguma palavra ou frase 

não seja compreendida pela criança, o importante é que ela seja 

capaz de seguir o fio da história, que a leitura lhe dê prazer, que a 

faça pensar, faça sonhar. 

 

A arte de contar histórias é algo que fascina as crianças. Elas ouvem 

atentamente e sempre pedem que contem mais uma. Alguns aspectos precisam ser 

considerados na hora de contar as histórias, como a entonação da voz, a quantidade 

de ouvintes, etc.  

Concluindo essa parte de análise sobre o uso dos escritos domésticos nas 

salas de aulas, destacamos a seguinte fala da professora (G): “que servem para 

identificação das letras, e também para outros trabalhos, como semana da higiene 

que aproveitamos para usar esses materiais”. Essa fala evidencia que as 

professoras costumam realizar mais atividades usando esses portadores de escritos 

para outras demandas que envolvem conscientização higiênica, ambiental, entre 

outras, vê esses materiais como um suporte ou algo concreto para levarem e 

disponibilizarem aos alunos, conforme podemos observar em algumas imagens 

abaixo que foram tiradas em algumas salas de aula durante a investigação. 

 Ao tratar textos com esses escritos urbanos, apresentados por algumas 

professoras, tem-se a oportunidade de alfabetizar e ao mesmo tempo letrar, 

conforme as colocações de Carvalho (2015, p. 69): 

Para alfabetizar, letrando, deve haver um trabalho intencional de 

sensibilização, por meio de atividades específicas de comunicação, 

por exemplo: escrever para alguém que não está presente (bilhetes, 

correspondência escolar), contar uma história por escrito, produzir 

um jornal escolar, um cartaz etc.  

 

As práticas de escrita apresentadas pela autora demonstram que, ao mesmo 

tempo em que escrevem ou leem as crianças também fazem uma reprodução de 

verdadeiras práticas de escrita da vida adulta, ou seja, de situações em que o texto 

será usado. 

Diante da análise da pesquisa, explanamos a seguir, a seção que trata da 

reflexão final, do trabalho desenvolvido, bem como a relevância do tema em 

questão. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Considerando os dois momentos de realização desta pesquisa - a 

bibliográfica e a de campo -, tecemos algumas reflexões que nos levam a pensar 

como se dá a alfabetização nas salas de 1° ano do Ensino Fundamental, na 

perspectiva do letramento. 

 O início da entrada das crianças no mundo da escrita precede a entrada na 

escola, ou seja, as crianças já chegam à escola com algum conhecimento de texto e 

a escola precisa continuar essa alfabetização. 

 Diante dos dados levantados, as práticas mais comuns realizadas pelos 

alunos e propostas pelas professoras são leituras compartilhadas e também 

individuais. Algumas professoras apresentaram contexto de cultura escrita, 

propiciando, na medida do possível, variedade textual aos seus alunos. Em nosso 

entendimento, essa condição é imprescindível para o aprimoramento do 

aprendizado das crianças na escola. 

 Quanto aos portadores de textos apontados pelos participantes da pesquisa, 

uma professora confessou ter dificuldade de encontrar jornais e disponibilizar para 

os alunos, o que é uma questão a ser pensado sobre o contato dos professores e 

alunos com esses materiais. Outros dois portadores textuais muitos falados pelas 

professoras foram gibis e livros de historinhas. Essa proximidade física com os livros 

literários na escola influi no interesse e no entusiasmo das crianças. O livro didático 

também foi citado pela maioria das professoras, o que denota o compromisso de 

usá-lo, cumprindo normas ou regras exigidas, ou simplesmente pela falta de 

interesse em buscar outras alternativas para trabalho. 

Com relação aos critérios de escolha de textos apresentados pelas 

professoras do 1° ano, percebemos que elas escolhem os textos considerando a 

proximidade destes com os alunos e também de acordo com o que consideram 

importantes e que mais chamam a atenção dos alunos, fornecendo como variação 

os seguintes tipos de textos: literário, gibis, pequenos diários, livros com bastante 

ilustração e que sejam divertidos. 

 As professoras trabalham os textos com algumas brincadeiras possíveis de 

aplicar, com as músicas do dia-a-dia, com historinhas que os alunos conhecem e 

cópias de outros textos prontos. As professoras consideram que os textos mais 

próximos da realidade dos alunos são as letras de algumas músicas e também 
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historinhas infantis, que normalmente têm bastantes ilustrações. Outro aspecto 

também apontado é a utilização de algumas brincadeiras para aplicação dos textos, 

tais como o bingo e o dominó. Sendo assim, os critérios dos professores 

contemplam em parte alguns dos critérios apontados no aporte teórico. 

No processo de investigação, percebemos que as professoras conhecem a 

importância do uso de portadores de textos no processo de alfabetização, porém há 

resistência e pouco enfoque na sua implementação em sala de aula. As falas das 

professoras denotaram que utilizam mais esses portadores para outras atividades, 

como a reciclagem e a higienização. 

Os resultados obtidos nesta pesquisa, apesar de terem sido bastante 

positivos, indicam maior necessidade de debates em torno da alfabetização, que 

alcancem as demandas sociais, entendendo a alfabetização como algo além da 

aprendizagem do código escrito, atingindo as barreiras sociais, políticas e 

econômicas. 

Por fim, salientamos a importância do rigor exigido para a realização desta 

pesquisa, por meio da qual buscamos não apenas produzir saberes acadêmicos, 

mas também contribuir para com as reflexões sobre a fase de alfabetização, numa 

perspectiva que leve o aluno a entender os usos sociais que englobam a utilidade da 

leitura. 
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APÊNDICE A – Questionário aplicado às professoras 
 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
CURSO DE PEDAGOGIA 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I – TCC I 
 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES 

 

1. Dados pessoais 

Sexo: (   ) masculino       (   ) feminino 

 

2. Nível de Escolaridade 

- Curso de Graduação 

Nome do curso: ______________________________________________________ 

(   ) concluído 

(   ) não-concluído 

(   ) em curso 

Ano de conclusão: ______________ 

Instituição: __________________________________________________________ 

 

- Curso de Especialização 

(   ) concluído                    (   ) em curso              (   ) não possui 

 

Área: _______________________________________________________________ 

Instituição: __________________________________________________________ 

3. Dados Profissionais 

Experiência como docente: _____________________ anos. 

Experiência como professora das series inicias 1º e 2º ano ___________ anos. 
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Vínculo empregatício: (   ) efetivo  (   ) emergencial 

 

4. Jornada de Trabalho 

(   ) 20 horas semanais 

(   ) 25 horas semanais 

(   ) 40 horas semanais 

(   ) 60 horas semanais 

Número de turmas: ______________ 

Número de alunos por turma: ______________ 
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APÊNDICE B – Entrevista aplicada as professoras  

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
CURSO DE PEDAGOGIA 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I – TCC I 

 

Prezado respondente desse estudo, 

  Este instrumento de coleta de informações é referente a pesquisa de Trabalho 

de Conclusão de Curso – TCC, denominado OS TEXTOS USADOS PARA LEITURA 

EM SALA DE AULA: DISTANCIAMENTOS E APROXIMAÇÕES COM AS PRÁTICAS 

SOCIAIS. Com a qual se pretende analisar a partir do olhar de professores as reais 

práticas de textos que são utilizados para leitura em sala de aula, cujos dados 

resultarão na elaboração de sua Monografia de Graduação. 

Diante do exposto, contamos com a sua colaboração, no sentido de 

responder essa entrevista. A fidedignidade de suas respostas contribuirá para 

qualificação da educação pública em Rondônia. 

  Aos respondentes deste questionário é assegurada a confidencialidade de 

suas informações. Todos os resultados desta pesquisa serão publicados conforme 

padrões reconhecidos e serão utilizados para fins de socialização e compreensão 

das políticas públicas para o setor educacional. 

1. Quais as estrategias que voce, professor, utiliza para o desenvolvimento das 

práticas de leitura em sala de aula? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Quais são portadores de textos que utiliza para trabalhar? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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3. Voce, professor, costuma levar para sala de aula revistas, jornais, folders, etc 

para realizar leituras com os alunos? Quais são os critérios adotados para 

escolha do texto. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Escola em que atua: _______________________________________________ 
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APÊNDICE C – Respostas das Professoras 

DADOS COLETADOS POR MEIO DAS ENTREVISTAS APLICADA ÀS 

PROFESSORAS 

 

PERGUNTA 1: Quais as estratégias que você, professor, utiliza para o 

desenvolvimento das práticas de leitura em sala de aula? 

 

Prof.ª RESPOSTA 

A Leitura Compartilhada, de forma coletiva, eu utilizo cinco sacolas, e toda 

sexta-feira, 5 alunos são escolhidos e levam a sacola para casa com um 

livro, e depois trazem de volta e cada um conta a história do livro para a 

turma, o que fala 

B Tem a leitura que mano toda semana para casa, e também tem a 

questão do cantinho da leitura, no final da aula eles usam o cantinho da 

leitura, pegam uns gibis, livrinhos de historinhas e ficam lendo entre eles, 

né, ou tentando ler e as vezes também faço roda de leitura com eles, aí 

leio um livro para eles, alguns já leem palavras simples e complexas, 

outros estão só na simples, outros estão começando a formar palavras, 

tem vários níveis. Geralmente eu faço a leitura, mas tem o momento que 

eles levantam vem e escolhem os livros que querem ver. 

C De forma coletiva e individual 

D Leitura compartilhada, através da roda de leitura, e também fazemos 

muita atividade de copiar o texto do quadro e depois ler juntos. 

E Individual e Coletiva depende do dia, do momento, como está o 

comportamento do aluno 

F Faço de forma individual, para avaliar o grau de habilidade do aluno. 

G Faço a leitura, contando a história de cada letra, de acordo com as 

características e formas das letras inventando uma história para cada, 

pois ajuda na fixação e apropriação do conhecimento. Também tem o 

cantinho de leitura que os alunos têm acesso e podem escolher o livro 

que quiser ler. 
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H Coletiva e Individual 

 

PERGUNTA 2:  Quais são os portadores de textos que utiliza para trabalhar? 

Prof.ª RESPOSTA 

A Livros de contos de fadas, literários,  

B Gibis, Contos de fadas, os textos do livro didático, que trazem muitos 

textos, parlendas, receitas, cantigas de rodas, trava-língua, aí leio esses 

livros durante as aulas de língua portuguesa. 

C Contos, parlendas, lendas, livro didático 

D Quadro, fazendo as famílias silábicas. 

E Livros de historinhas, letra das músicas, escrevendo a letra para os 

alunos copiarem 

F Geralmente com músicas, historinhas que já conhecem, ex: galinha 

pitadinha que é melhor para identificarem as letras, e divido utilizando 

partes da música em sílabas, letras. 

G Trabalho com músicas, contando a histórias das sílabas, formando 

palavras, frases e depois textos, cantamos a família silábica. 

H Não utilizo muito texto, tiro xerox de atividades com sílabas, que é o que 

eles estão aprendendo. 

 

PERGUNTA 3: Voce, professor, costuma levar para sala de aula revistas, jornais, 

folders, etc para realizar leituras com os alunos? Quais são os critérios adotados 

para escolha do texto. 

Prof.ª RESPOSTA 

A Sim. Gosto de trazer e fazer exposição para a turma, perguntar o que 

mais chama a atenção nas embalagens para eles. Na sacola de livros 

que eles levam para casa procuro sempre variar nos tipos de textos: 

literário, gibis, pequenos diários, também pego alguns textos do livro 

didático. 
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B Sim. Utilizo mais revistas, eu tenho um pouco de dificuldade para 

encontrar jornais, mas revista tem. As partes que chamam a atenção dos 

alunos, livros com bastante ilustração e que sejam divertidos, como eles 

estão aprendendo a ler agora a gente lê para eles, agora que eles estão 

começando a ler frases. 

C Sim. Todos os tipos de textos. 

D Sim. As letras iniciais das embalagens, que começam a palavra, peço 

para trazerem de casa e fazer um mural, normalmente fazemos aqui na 

sala mesmo 

E Sim. Principalmente com as sílabas, jogos de encaixe, dominó, bingo, 

trabalhando o texto com algumas brincadeiras que sejam possíveis de 

aplicar, podendo ser com sílabas, letras e palavras. 

F Sim. Gosto de fazer a leitura de rótulos, ajuda porque alguns ainda não 

conhecem o alfabeto todo, a gente também trabalha muito com as 

músicas do dia-a-dia, historinhas que eles já conhecem, pedindo para 

que na letra das músicas eles identificam as sílabas, letras, etc. 

G Sim. Trabalho de várias formas com as embalagens de caixa de leite, 

café, pasta de dente, que servem para identificação das letras, e também 

para outros trabalhos, como semana da higiene que aproveitamos para 

usar esses materiais. 

H Não. Os alunos são muito malcomportados, tiro xerox de outros textos. 
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ANEXO A – Termo de Apresentação para pesquisa de TCC 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
CURSO DE PEDAGOGIA 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I – TCC I 
 

 

Of. Circular nº      /2018/DED 

Porto Velho, 23 de julho de 2018. 

Prezado (a), Senhor (a), 

 

Apresentamos a acadêmica: DANIELE CONCEIÇÃO COSTA, matriculada no 

curso de Pedagogia da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), para qual 

solicitamos o acolhimento e autorização para realização de pesquisa de Conclusão 

de Curso intitulada: OS TEXTOS USADOS PARA LEITURA EM SALA DE AULA: 

DISTANCIAMENTOS E APROXIMAÇÕES COM AS PRÁTICAS SOCIAIS, que tem 

como objetivo Investigar a relação entre os textos usados para leituras em sala de 

aula do 1º ano do Ensino Fundamental com os textos que circulam socialmente, 

cujos dados resultarão na elaboração de sua Monografia de Graduação. 

Solicitamos que seja devolvido o protocolo de aceite, em anexo, e, desde já 

agradecemos e nos colocamos a disposição para possíveis esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

________________________________________________________ 

Prof. Dr. Márcia Machado de Lima 
Chefe de Departamento 

 
 

Diretor (a), da escola:______________________________________________ 

Porto Velho/RO. 
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ANEXO B – Termo de consentimento destinado aos professores 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
CURSO DE PEDAGOGIA 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I – TCC I 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO  

 

Prezado(a) Professor(a), 

 

Sou acadêmica do curso de pedagogia, do Departamento de Ciências da Educação, 
da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e pretendo desenvolver 
uma pesquisa denominada OS TEXTOS USADOS PARA LEITURA EM SALA DE 
AULA: DISTANCIAMENTOS E APROXIMAÇÕES COM AS PRÁTICAS SOCIAIS, 

com a qual se pretende analisar a partir do olhar de professores os tipos de textos 
presentes em sala de aula, utilizados para leitura. 

Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa que utilizará o 
questionário e a entrevista como instrumentos de coleta de dados.  

Informo que o conteúdo registrado nos instrumentos serão mantidos sob 
sigilo, sendo resguardada a sua identidade, não reveladas em nenhum momento, 
inclusive, nos documentos de divulgação dos resultados da pesquisa. Ressaltamos, 
também, que sua participação não envolverá qualquer tipo de despesa e que os 
dados coletados serão utilizados única e exclusivamente para fins desta pesquisa. 

Em qualquer momento poderá entrar em contato comigo ou com minha 
orientadora, para novos esclarecimentos sobre a pesquisa, por meio dos endereços 
de e-mail e telefones que se encontram a seguir.  

Na perspectiva de contar com seu consentimento para participação nesta 
pesquisa, agradeço antecipadamente. 

 
 
  
 
 
 

Declaro, após ter lido os esclarecimentos acima explicitados, concordar em 
participar da pesquisa. 
 
 
 

_______________________________________________________ 
Assinatura 

 
 

 

 

Daniele Conceição Costa 
Acadêmica de graduação 

costadaniele95@gmail.com 
(69) 99269-1078 

 

Prof.ª Dr.ª Rosângela de Fátima C. França 
Orientadora 

6rosangela@gmail.com 
(69) 8111-2841 




