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Introdução

A ação da leitura não é um ato mecânico de 
decodificação, pois vai além da apropriação do sistema 
de escrita alfabética (SEA). É, portanto, um processo 
de “Construir significados” a partir do texto. Isso 
acontece pela interação dos elementos textuais com os 
conhecimentos prévios do leitor.

Para Foucambert (1994), ler significa ser 
questionado pelo mundo e por si mesmo, significa que 
certas respostas podem ser encontradas na escrita, 
significa construir uma resposta que integra parte das 
novas informações ao que já se é. Nesse sentido, 
qualquer gênero textual provoca questionamentos, 
exploração e respostas de natureza diferente; porém o 
ato de ler em qualquer caso é o meio de interrogar a 
escrita e não tolera eliminação de nenhum de seus 
aspectos.

O processo da leitura deve garantir que o leitor 
compreenda o texto e possa ir construindo uma idéia 
sobre seu conteúdo, extraindo dele o que lhe interessa, 
de acordo com seus objetivos.  Isso acontece a partir de 
uma leitura individual, que permita o avanço e o 
retrocesso, que permita parar, pensar, recapitular, 
relacionar a informação com seus conhecimentos, 
formular perguntas, decidir o que é importante e o que 
é secundário. É um processo interno, porém deve ser 
ensinado.

Sendo assim, é fundamental fazer uma distinção 
entre ler e aprender a ler. Ler é estabelecer uma 
comunicação com textos impressos, através da busca da 
compreensão. Já a aprendizagem da leitura constitui 
uma tarefa permanente, que se enriquece com novas 
habilidades, na medida em que manejam 
adequadamente textos, cada vez mais complexos. 
Aprender a ler é um processo que se desenvolve ao 
longo de toda a vida.

Segundo Kleiman (1997), a aprendizagem da leitura 
é um empreendimento de risco, se não estiver 
fundamentado numa concepção teórica sólida sobre os 

aspectos cognitivos envolvidos na compreensão do 
texto. Essa aprendizagem exige que a criança possa dar 
sentido àquilo que se pede que ela faça, que disponha 
de instrumentos cognitivos para fazê-lo e que tenha ao 
seu alcance a ajuda insubstituível do seu professor, que 
pode transformar em um desafio apaixonante e cheio de 
emoções, o que para muitos é um caminho duro e cheio 
de obstáculos.

Nessa perspectiva, Solé (1998) afirma que a idéia 
fundamental desse processo é a concepção que o 
professor tem sobre a leitura. Isso fará com que ele 
projete determinadas experiências educativas com 
relação a ela. Dessa forma, o professor deve criar 
situações que estimulem a prática e os momentos de 
leitura, a fim de contribuir de forma significativa com a 
aprendizagem da leitura.

Assim, esta pesquisa tem por objetivo compreender 
porque alunos das séries iniciais do Ensino 
Fundamental chegam ao final do ano letivo e, 
posteriormente, às séries seguintes, sem desenvolver as 
competências de leitura esperadas.

Material e métodos

O presente Projeto está sendo desenvolvido na 
escola Municipal Professor Nilo Pereira, localizada na 
cidade do Recife - PE, numa turma do 2º ano do 1º 
ciclo. Esse projeto vem sendo desenvolvido com a 
participação da direção da instituição de ensino, da 
coordenadora pedagógica, da professora e dos alunos.

As visitas à escola ocorreram durante os meses de 
março a setembro de 2008, uma vez por semana, no 
horário de 07:00h às 11:40h e continuarão sendo 
realizadas até o final do 2º semestre de 2009.

O período de estudo divide-se em quatro momentos: 
a) observação do estabelecimento de ensino; b) análise 
do objeto de estudo (prática do professor); c) vivência 



em sala de aula e d) elaboração da ficha de 
acompanhamento e de gráficos.

A. Observação do estabelecimento de ensino

Este estudo baseia-se, primeiramente, numa pesquisa 
etnográfica, objetivando conhecer a escola como um 
todo. O processo de observação considerou os 
seguintes aspectos: a localização, a estrutura física, a 
modalidade de ensino, a proposta pedagógica, e a 
classe social dos estudantes e da comunidade em que a 
escola está inserida.

B.  Análise do objeto de estudo

   Do estudo anterior foi selecionada uma turma (2º ano 
do 1º ciclo) para ser analisada a fim de desenvolver a 
pesquisa. Nas visitas serão realizadas as entrevistas 
com a professora e as atividades bimestrais com os 
alunos.

C. Vivência em sala de aula

 No início do ano letivo (2008), foi aplicada uma 
atividade diagnóstica com o objetivo de verificar em 
que nível do Sistema de Escrita Alfabética – SEA os 
alunos estão (pré-silábico silábico ou alfabético). 
Bimestralmente, são aplicadas diversas atividades com 
diferentes gêneros textuais, abordando as 
características, a funcionalidade e a compreensão 
desses textos, a fim de acompanhar o desenvolvimento 
da leitura desses alunos.

D. Elaboração da ficha de acompanhamento

   Para acompanhar as atividades vivenciadas em sala 
de aula, elaboramos uma ficha individual (Tabela 1), 
que visa acompanhar o nível de leitura e compreensão 
dos educandos durante o período de pesquisa. Através 
desses dados poderemos verificar qual a influência da 
prática docente no desenvolvimento da leitura 
reflexiva.  

Resultados e Discussões

Este trabalho está sendo desenvolvido com os seguintes 
objetivos: observar quais os gêneros textuais que são 
apresentados em sala de aula; analisar como os gêneros 
textuais são explorados durante as aulas; investigar 
como são realizadas as práticas de leitura no período 
das aulas; identificar quais os objetivos apresentados 
pelo professor durante os momentos de leitura e 
observar qual o espaço e o tempo que o professor 
utiliza para a leitura. As visitas à escola ocorreram no 
período de março a setembro/2008, uma vez por 
semana no horário de 07:00 às 11:40h. E permanecerão 
sendo realizadas até o final do 2º semestre de 2009. O 
período de estudo divide-se em quatro momentos: A. 
Observação do estabelecimento de ensino; B. Análise 
do objeto de estudo (a prática do professor); C. 
Vivência em sala de aula e D. Elaboração da ficha de 

acompanhamento e de gráficos. (Figura 1) (Toda esta 
parte em vermelho já foi escrita antes e, portanto, deve 
ser retirada).

Foram realizadas atividades com diversos gêneros 
textuais a fim de trabalhar as etapas da leitura (pré-
leitura, leitura e compreensão). 
     Iniciamos a intervenção com aplicação de um 
ditado mudo e, a partir disso, identificamos que alguns 
alunos estavam alfabetizados, mas outros apresentaram 
muita dificuldade no reconhecimento das letras, na 
análise grafofônica e na análise fonológica.
     No que diz respeito à leitura, realizamos atividades 
com texto focalizando as etapas da leitura (pré-leitura, 
leitura e compreensão).
    Antes de fazer a leitura dos textos foram levantados 
os conhecimentos prévios dos alunos em relação ao 
tema e autor. Além disso, também foram abordadas 
características do texto e sua funcionalidade, 
trabalhando as rimas, análise fonológica, o significado 
das palavras, a idéia central e a compreensão do texto.
     Esta pesquisa tem revelado as dificuldades 
apresentadas pelos alunos em relação à leitura. A partir 
dessas dificuldades, estamos desenvolvendo junto à 
professora e coordenadora pedagógica da escola, 
seqüências didáticas que auxiliem no processo de 
ensino aprendizagem da leitura e compreensão textual. 
Sabendo da complexidade do tema e que é necessário 
tempo para obtermos resultados mais precisos e 
significativos, esta pesquisa continuará sendo realizada 
até o final do ano letivo de 2009.
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Tabela 1. Ficha  usada para  acompanhar o processo de leitura  e compreensão dos alunos do 2º ano do 1º ciclo. Essa ficha é 
preenchida bimestralmente a partir dos dados apresentados nas atividades de leitura aplicadas durante as visitas à Escola Municipal 
Professor Nilo Pereira.  

Escola Municipal Professor Nilo Pereira
Aluno: _______________________________________     Ano/Ciclo: ____________      Professor: _________________

                                                        Ficha de Acompanhamento dos alunos

Nível de Leitura Abril/Maio Jun/Agos Set/Out Nov/Dez

Não lê

Lê com dificuldade, com pausas prolongadas 
entre as sílabas.

Lê  com dificuldade, com pausas prolongadas 
entre as palavras.

Lê com fluência.

Nível de Compreensão Abril/Maio Jun/Agos Set/Out Nov/Dez

Reconhecimento do gênero textual

Reconhecimento do suporte  textual

Reconhecimento de finalidades prováveis do 
texto
Identificação do tema do texto

Identificação da idéia central do texto

Interpretação do conteúdo explícito do texto / 
localização de informações 
Elaboração de inferências

Apreensão do sentido geral do texto

Interpretação de frases e expressões do  texto

Identificação do significado de palavras no texto

Identificação de diferentes vozes no texto

Estabelecimento de relação intertextual

Legenda                                                                          Observações:

S: SIM
N: NÃO
CD: COM DIFICULDADE

Figura 1. O gráfico representa o perfil inicial dos alunos do 2º ano do 1º ciclo em relação aos níveis de apropriação do Sistema de 
Escrita Alfabética.

Níveis de Apropriação do Sistema de 
Escrita Alfabética

18%
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                 Amostra feita com 17 alunos


