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RESUMO 

 

 

 
 Este trabalho descreve o desenvolvimento de um projeto de intervenção na prática 

de leitura de alunos de terceiros anos do Ciclo Básico, com a participação de pais. O 

objetivo foi o de demonstrar como a técnica da “Leitura Conjunta” de Topping (1989) 

pode auxiliar no ensino de Língua Portuguesa para alunos com dificuldade em leitura e 

escrita. A diversidade de textos trabalhados pela pesquisadora e a colaboração dos pais em 

casa contribuíram sobremaneira para que os alunos melhorassem o seu desempenho. Os 

critérios para a avaliação da leitura dos participantes foram, para a leitura oral: fluência, 

pontuação, entonação, acentuação, ausência de erros (trocas, omissões, leitura parcial) e, 

para a compreensão do texto, foram consideradas as respostas: literal, inferencial e 

imaginativa. Foi também feito um diagnóstico sobre as famílias em relação à vida escolar 

dos alunos. Dos dezessete participantes (nove meninos e oito meninas) dezesseis obtiveram 

mais pontos por esses critérios, após oito meses de uso do procedimento. Considerações 

são feitas acerca da formação de professores para lidar com  a família e do apoio que pode 

ser dado pela escola, através de um acompanhamento do aluno com dificuldade em leitura 

no caso da omissão dos pais, mesmo com a aplicação de um programa feito para obter a 

sua participação.  

 

Palavras – Chaves: Leitura – Métodos de ensino, Leitura – Participação dos pais, Língua 

Portuguesa, Estudo e Ensino, Educação Intercultural, Professores – Formação.  

 

 

 

 

 



  

RESUMEN 

 

 

 

Este trabajo describe el desarrollo de un proyecto de intervención  en la práctica de 

lectura de los alumnos del trecer año del Ciclo Básico, con la participación de los padres. 

El objetivo fue demostrar como la técnica de la “Lectura Conjunta” de Topping (l989) 

puede auxiliar, en la enseñanza de la Lengua Portuguesa, los alumnos con dificultad en 

lectura y escrita. La diversidad de textos trabajados por la pesquisadora y la colaboración 

de los padres en casa contribuyeron sobremanera para que los alumnos mejorasen su 

desempeño. Los criterios para la evaluación de la lectura de los participantes fueron, para 

la lectura oral: fluencia, puntuación, entonación, acentuación, ausencia de errores 

(cambios, omisiones, lectura parcial) y para la comprensión de texto, fueron consideradas 

las respuestas: literal, inferencial e imaginativa. Fue también hecho un diagnóstico de las 

familias en relación a la vida escolar de los alumnos. De los diecisiete participantes (nueve 

niños y ocho niñas) dieciséis lograron más puntos en los criterios, antes enunciados 

despues de ocho meses de uso del procedimiento. Fuerán hechos consideraciones acerca de 

la formacion de los profesores para acompanar la familia y del apoyo que la escuela puede 

dar, mediante un acompañamiento del alumno con dificultad en lectura, cuando hay 

omisión de los padres, a pesar de la aplicación de un programa para obtener su 

participación. 

 

Palabras – llave: Lectura – Métodos de enseñanza, Lectura – Participación de los padres, 

Lengua Portuguesa, Estudio y Ensenãnza, Educación Intercultural, Profesores – Formación  
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

1 – Considerações gerais 
 
 A idéia de realizarmos uma pesquisa de intervenção no processo ensino-

aprendizagem da leitura, surgiu da experiência como docente eventual, função esta que 

substitui o professor faltoso, período em que percebemos as dificuldades dos alunos para 

ler e escrever. 

 Na qualidade de professora eventual da Escola “A” da Rede Estadual de Ensino, 

fomos designadas para promover a recuperação de alunos com dificuldades em leitura e 

escrita. Os estudantes, depois de serem diagnosticados por seus professores, voltavam à 

escola em outro período para reforço. O acompanhamento era feito através de pequenas 

leituras e explicações sobre parágrafos, pontuação, entonação e entendimento do texto. 

Observamos que as crianças tinham receio de falar sobre o que liam, principalmente 

porque muitos não entendiam os textos, devido talvez, à leitura pausada e silabada. O 

ditado era composto de pequenos trechos e os erros de grafia eram trabalhados através de 

fichas fixadas no mural da sala e com recortes de jornais e revistas. 

 Portanto, diante dessa tarefa e da preocupação com os vários alunos com 

dificuldades de leitura e de escrita, mobilizamo-nos para auxiliá-los, mas de uma maneira 

que pudesse ser interessante para todos os envolvidos. Então, procuramos entrar em 

contato com os pais dos alunos dos terceiros anos do ciclo básico (antiga terceira série 

primária), para informá-los das dificuldades de seus filhos e buscar uma parceria escola-

família. 

 É importante ressaltar que, ao depararmo-nos com o novo milênio, vivenciamos 

uma escola diferente, com realidades preocupantes e urgentes necessidades de mudança. 

Entre essas preocupações, está a de que nossas crianças e nossos jovens têm muita 

dificuldade para ler e escrever, apesar de progredirem na escolaridade. 

 Diante disso, percebemos que o gargalo das dificuldades está no processo do ensino 

da leitura e da escrita, que é a porta para todos os outros conhecimentos e práticas.
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 Nossos alunos estão inquietos. Querem alguma coisa diferente. Já não gostam mais 

só de ficar ouvindo, copiando, repetindo e lendo textos vinculados aos livros didáticos, 

muitas vezes desinteressantes e fora da realidade. São textos que, em sua maioria não os 

incentivam a gostar de ler. 

 Autoridades nacionais e internacionais, a partir do fato de que as escolas estão 

precisando de reforço e cientes de que alguma coisa deve ser feita, têm sugerido uma maior 

participação dos pais no processo de ensino-aprendizagem. È o que vem mostrando o 

governo Fernando Henrique Cardoso com as campanhas do Ministério da Educação e 

Cultura (MEC), quais sejam: Bolsa Escola, Cantinho da Leitura, TV Escola e outros. Além 

disso, a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB-9394/96) nos seus 

artigos 12 e 13, favorecem a participação da família e da comunidade na escola. Diz a Lei 

no artigo 12, incisos VI e VII: 
Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as de seu 
sistema de ensino, terão a incumbência de articular-se as famílias e a 
comunidade, criando processos de integração da sociedade; informar os pais e 
responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como  a                  
execução de sua proposta pedagógica. (p.11)  
 

O artigo 13, inciso VI, diz: Os docentes incumbir-se-ão de: colaborar com as 

atividades de articulação da escola com a família e a comunidade. 

 E completando, de acordo com o artigo 1o: 
a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais. (p.7)  
 

        Claro está nos referidos artigos que são fundamentais às instituições de ensino, o 

favorecimento de discussões sobre as relações entre escola-família, uma vez que uma das 

principais características dessas instituições é seu caráter dinâmico, pois, numa sociedade 

dividida em classes como a nossa, as várias famílias estão sempre em situação de 

mudanças, de transformações e sua valorização está sempre ligada aos grupos sociais e ao 

papel que estes ocupam na estrutura social. 

 Neste sentido, a presente pesquisa requer a participação de pais em um projeto de 

“leitura conjunta” com o filho, em casa. Essa parceria tem o objetivo de colaborar com o 

professor para tentar suprir as dificuldades no ato de ler e de compreender os textos lidos. 

 Para especificar melhor nossa pesquisa, é importante justificar a escolha do tema. É 

o que faremos no próximo item deste trabalho. 
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2 – Justificativa 
 
        A investigação do tema se justifica pela ausência de participação de uma grande parte 

dos pais na educação escolar de seus filhos. Reconhecendo esta situação, a proposta de 

intervenção no ensino-aprendizagem da leitura de alunos do terceiro ano do Ciclo Básico 

tem como objetivo a interação família-escola como forma de parceria para sanar as 

dificuldades de leitura dos alunos. 

 Segundo Epstein (1987) e Bastiani (1993), o envolvimento da família com as 

atividades escolares deve partir sempre da escola, uma vez que esta pode sugerir formas de 

relacionamento mais eficazes. 

 Além disso, a proposta de uma metodologia de intervenção consiste em testar a 

aplicação de um novo procedimento e deve haver, neste caso, necessariamente, uma 

reciprocidade na reflexão e aperfeiçoamento do novo método, por parte de todos os 

envolvidos, no caso dessa pesquisa, pais, professores e alunos. 

 Fundamentadas na teoria de Topping (1989) que apresenta a técnica da “leitura 

conjunta” e em estudos de teóricos, tais como Terzi (1995), Bortone et al (2000), Cagliari 

(1993), Silva (1998), Rodrigues (1996) e outros, buscamos intervir com o projeto de 

“leitura conjunta” para comprovar que a interação família-escola pode proporcionar, além 

de uma ajuda no desenvolvimento da leitura, uma maior aproximação afetiva dos pais com 

os filhos.  

 Ora, se uma maior participação dos pais no ensino escolar pode se constituir em 

uma estratégia relevante para o crescimento do processo ensino-aprendizagem; então essa 

pesquisa contribuirá com subsídios teórico-práticos na elaboração de planos e métodos 

para as aulas de leitura. 

 

3 – Objetivos da pesquisa 
 
 Diante dessa problemática a proposta da dissertação tem como objetivo geral: 

Intervir no processo ensino-aprendizagem de leitura com a aplicação da técnica 

“Leitura Conjunta”, que recebe essa denominação por propor a leitura conjunta entre pais e 

filhos.                                                                                                    

Propõem-se, também, como objetivos específicos: 

      *     Investigar a eficiência da técnica “Leitura Conjunta”. 

*    Avaliar a participação dos alunos no projeto “Leitura Conjunta”. 
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*     Contribuir com subsídios teórico-práticos para a prática de leitura no Ensino 

Fundamental.  

 

4 – Organização do trabalho  
 

          Dividimos este trabalho em uma Introdução onde tecemos algumas considerações 

gerais, apresentamos a justificativa, na qual esclarecemos o motivo da escolha do tema, os 

objetivos geral e específicos e por fim, a organização dos capítulos da pesquisa. 

 O primeiro capítulo apresenta um breve histórico sobre a origem da família, 

incluindo a participação das crianças. Ainda, nesse capítulo, há considerações importantes 

a respeito da participação da família na escola e também sobre as políticas públicas 

relativas à família. 

 Na seqüência, segundo capítulo, abordamos aspectos concernentes à formação do 

professor em leitura e como as escolas trabalham a leitura com seus alunos. 

 No mesmo capítulo, apresentamos uma abordagem sobre a leitura e a família e o 

procedimento de “Leitura Conjunta”.  A metodologia é descrita no terceiro capítulo. O 

quarto capítulo descreve os resultados alcançados por meio do questionário aplicado aos 

pais e das análises das observações dos alunos, durante e após a aplicação da técnica. 

 Por fim, no quinto e último capítulo apresentamos a conclusão. 
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CAPÍTULO I 

 

 

 

FAMÍLIA/ESCOLA/ESTADO 

 

 

 

1.1 Origem da família: breve histórico 

 
Neste capítulo abordaremos, historicamente, reflexões sobre a origem da família, 

não nos esquecendo de relacionar as mudanças que ocorreram na estrutura familiar ao 

desenvolvimento das crianças em idade escolar. 

Discorrendo sobre a origem da família, Koenig (1988) menciona que esta 

instituição precede o homem, pois a família é encontrada no âmbito dos animais, ainda que 

a maioria das famílias no reino dos animais consista na mãe e sua prole. Mas não é raro 

que o pai se ligue, mais ou menos à companheira e aos filhos, protegendo-os e ajudando a 

alimentá-los.  Biólogos observaram tal fenômeno no reino dos animais, tanto em peixes 

como pássaros e mamíferos. Isso nos remete à questão: será que os animais podem ser 

equiparados aos homens? Na realidade, os animais se unem a fim de se reproduzirem e, 

principalmente, para a garantia de sobrevivência da espécie e o cuidado da prole, no 

primeiro período da vida; já as uniões entre homem e mulher são reguladas socialmente e 

têm finalidades outras, além daquelas ligadas à procriação e à criação dos filhos, embora 

estas continuem presentes. As funções sociais designadas acima se referem à função de 

regulamentar a atividade sexual e oferecer condições de estabilidade emocional e afetiva à 

prole, ambas tipicamente culturais. 

Koenig (1988) aponta que várias são as teorias que explanam sobre a origem da 

remota instituição família. Dentre elas, podemos citar a Teoria de Maine (apud Koenig, 

1988) desenvolvida mais ou menos independentemente e com variações acrescentadas por 
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diversos pensadores, pela qual a família patriarcal, isto é a família em que o pai é o único 

dirigente do lar, foi o tipo mais antigo. A Teoria de Bachofen (apud Koenig, 1988) que 

defendeu uma posição oposta, baseando-se em dados coletados a respeito de diversas 

civilizações antigas, afirmou que, nos primeiros tempos a humanidade vivia num estado de 

promiscuidade e que o mais antigo tipo de família foi o matriarcal, em que as mulheres 

gozavam de supremacia religiosa e política. Já a Teoria de Morgan (apud Koenig, 1988) 

baseou-se em pesquisas entre os índios, particularmente os iroqueses, com os quais viveu 

durante muito tempo. Morgan afirmou que a família se desenvolveu através de vários 

estágios, desde o mais baixo – a promiscuidade – até o mais alto – a monogamia – e que o 

matriarcado primitivo cedeu lugar, com o progresso da sociedade, ao patriarcado mais 

adiantado.  

Discutindo o tema, esse autor argumenta que um verdadeiro matriarcado 

provavelmente jamais existiu. É verdade que a família matrilinear, aquela cuja 

descendência é reconhecida e a propriedade transmitida através da mãe existiu, e ainda 

existe, em inúmeras sociedades primitivas, mas isso não implica o predomínio da mãe, pois 

nesse sistema as mulheres podem estar em posição subordinada. No patriarcado, por outro 

lado, em que os homens são definitivamente a autoridade, as mulheres podem desfrutar de 

muitos direitos e privilégios. A alegação de que o sistema patriarcal significa uma cultura 

superior (entende-se por este tipo de cultura a letrada ou a não letrada) é também rejeitada, 

pois esse sistema é encontrado em povos dos mais baixos níveis de cultura primitiva, 

enquanto o sistema matrilinear prevalece em povos dos mais altos níveis de 

desenvolvimento. Conforme já explicado neste sistema, a mãe transmite a descendência. 

Briffaut (apud Koenig, 1988) afirma que o homem originalmente viveu em um 

estado de promiscuidade sexual, e que a família humana mais remota consistia na mãe e 

seus filhos. Somente depois que a mãe compreendeu as vantagens econômicas de ter um 

homem ligado a ela é que tentou - com êxito - transformar a ligação casual com o macho 

numa relação mais permanente. Westermarck (apud Koening, 1988) opõe-se a tal 

explicação, afirmando que, ao contrário de viver na promiscuidade, o homem 

originalmente viveu numa forma de casamento monógamo. 

Segundo Toscano (1987) a família funda-se na união entre seres, seja humano ou 

animal, mas o casamento origina-se como interesse e preocupação para a comunidade em 

geral, seguindo dois padrões nos povos primitivos, a poligamia e monogamia, o primeiro 

reflete a pluralidade de parceiros e inclui o casamento de um homem com duas ou mais 
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mulheres ou vice-versa, o segundo significa a união somente com um parceiro ou parceira. 

Com os avanços da Antropologia e da Psicologia e da própria Sociologia e, mais 

particularmente, graças ao refinamento progressivo dos instrumentos de análise social, hoje 

é possível reconhecer que todas essas práticas, não raro consideradas exóticas, imorais ou 

criminosas, vigentes em contextos culturais distintos do nosso, são produtos de 

determinadas condições geográficas, econômicas e culturais, que representam uma 

resposta específica aos desafios propostos pela natureza ou por outras sociedades humanas. 

É importante ressaltar que apenas o princípio básico da instituição, isto é, seu caráter 

disciplinador das relações entre homens e mulheres e os cuidados com a prole nos 

primeiros anos de vida é que está presente em todas elas. 

 Assim, para esse autor, a partir de um momento da história, a família 

humana surge, em determinadas condições culturais e ambientais e, desde, então, ela vem 

respondendo, tanto em sua estrutura, quanto em seu funcionamento, às condições concretas 

do meio que a contém. Isto significa que não se pode falar, a rigor, em família em termos 

absolutos, isto é, sem adjetivação, a não ser em sentido genérico, com limitado valor 

operacional. Assim, pode-se reservar o termo família, como abstração, a um tipo específico 

de instituição social que pode ser definida como uma associação mais ou menos 

permanente de marido e mulher, com ou sem filhos. É necessário considerar a natureza e 

características da família, analisando desde as famílias mais primitivas, a fim de se 

compreender a instituição em sua forma atual, no mundo civilizado contemporâneo. 

Por fim, esse autor salienta que o conhecimento de famílias diferentes no decorrer 

da história da humanidade, permite dar uma visão da maneira como ocorrem mudanças no 

interior dessa instituição, fornecendo uma apreciação da variedade de tipos de família 

humana, o que possibilita uma visão realística da mesma, dando, ainda, uma perspectiva 

em relação às possibilidades das relações humanas, em que é possível ao homem moldar 

sua própria cultura, de acordo com um padrão elaborado, ao invés de deixá-la seguir seu 

próprio curso. 

Vale destacar que é grande a variedade de tipos de famílias encontradas no mundo. 

Uma característica quase que universal entre povos primitivos é a regra de que o indivíduo 

deve casar-se fora de seu próprio grupo de parentes, porém esta forma não é encontrada 

rigorosamente entre a sociedade atual. 

Em linhas gerais, a família tende a se constituir de forma patriarcal, a esposa 

ocupando espaço inferior e o marido, a única autoridade. Filósofos deixaram registradas as 
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suas concepções, dentre eles Aristóteles, que resumiu a atitude geral dos antigos em 

relação à mulher, quando declarou que "o macho é, por natureza, mais adequado ao 

comando do que a mulher, que a prerrogativa do homem é mandar e a obrigação da mulher 

é obedecer". 

É relevante também a posição da Igreja sobre a família, bem como sua atitude sobre 

o sexo, de ampla conseqüência sobre o casamento e a família. A partir do cristianismo, e 

ao longo dos séculos, o matrimônio e a família continuaram sob a influência da Igreja, que 

estabelecia controle sobre os mesmos e o divórcio.  Embora o protestantismo mudasse 

radicalmente, muitas idéias sobre o matrimônio, sobre o poder patriarcal persistiram, com 

algumas atitudes negativas em relação ao sexo e ao casamento. 

Toscano (1987) analisa que, com o impacto da industrialização, a família passou a 

sofrer uma série de abalos que determinaram, com maior ou menor rapidez, a quebra dos 

padrões tradicionais.  A urbanização violenta, o êxodo rural, o trabalho feminino fora do 

lar, a influência crescente dos meios de comunicação de massa, a grande mobilidade 

geográfica e social, são apenas alguns dos fatores responsáveis pela maior parte das 

profundas transformações por que passou a família. A posição patriarcal diminuiu, na 

medida em que o Estado surgiu, com o poder disciplinador das relações sociais básicas e 

com a contestação da autoridade tradicional, em nome dos princípios da sociedade 

democrática; foi proposto o controle de natalidade e se deu o reconhecimento da mulher no 

campo econômico e político, quando foi tomada uma posição ostensiva em relação ao 

trabalho fora do lar; houve a diminuição progressiva da influência religiosa e o aumento 

cada vez maior do divórcio na sociedade moderna. 

Em relação à educação dos filhos, com a crescente industrialização e urbanização, 

ainda segundo Toscano (1987), algumas funções das famílias ainda se conservam na 

educação: a ação socializadora da família exerce um papel destacado na formação da 

personalidade dos jovens e essa ação ainda é decisiva na primeira infância, pois os 

primeiros meses e logo os primeiros anos de vida são importantíssimos na formação de 

atitudes e de hábitos, principalmente de caráter social. Há uma ótica infantil, que é 

resultado, simultaneamente, de fatores individuais e sociais. Por isso, torna-se tão 

importante para todos os estudiosos das ciências sociais, principalmente para a Psicologia 

Social e para Sociologia, conhecer o quadro sociofamiliar em que se desenrolam os 

primeiros anos de vida do ser humano. 
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Vale ressaltar que a educação das crianças pode se realizar dentro de moldes morais 

e religiosos muito rígidos, que contrariam, mais ou menos frontalmente, os valores básicos 

da sociedade global; ela pode, por exemplo, ser levada a seguir, na prática, os 

ensinamentos da doutrina cristã, a respeito da humildade, da modéstia e da caridade; 

enquanto sua convivência estiver restrita ao grupo familiar, aqueles valores poderão ser 

observados e cumpridos sem maior problema. 

No passado, toda educação se fazia através da aprendizagem informal e dava-se a 

essa noção um sentido muito mais amplo do que o que ela adquiriu mais tarde: as pessoas 

não conservavam com as crianças em casa; enviavam-nas a outras famílias, com ou sem 

contrato, para que com elas morassem e começassem suas vidas, ou, nesse novo ambiente, 

aprendessem as maneiras de um cavaleiro ou um ofício, ou mesmo para que freqüentassem 

uma escola e aprendessem as letras latinas. De modo geral, a transmissão do conhecimento 

de uma geração a outra era garantida pela participação familiar das crianças na vida dos 

adultos. Contudo, a partir do séc. XV, as realidades e os sentimentos da família se 

transformariam: uma revolução profunda e lenta, mal percebida tanto pelos 

contemporâneos como pelos historiadores, e difícil de reconhecer. E, no entanto, o fato 

essencial é bastante evidente: a extensão da freqüência escolar, pois, dessa época em 

diante, a educação passou a ser fornecida pelas instituições. Essa evolução correspondeu a 

uma necessidade nova de rigor moral da parte dos educadores, a uma preocupação de 

isolar a juventude do mundo sujo dos adultos, para mantê-la na inocência primitiva, a um 

desejo de treiná-la para melhor resistir às tentações dos adultos, ao contrário do que é 

constatado hoje em dia, em que a escola constitui um aparato para que os jovens enfrentem 

o mundo competitivo e "selvagem”.  É plausível que a família humana, basicamente 

semelhante em toda parte, assumisse diferentes formas e funções em sociedades e épocas. 

A forma e função assumidas pela instituição são o resultado das condições em que vivem 

as pessoas. Naturalmente as instituições podem mudar e apoiar-se em novos valores.  A 

família é uma instituição cuja estrutura, função e valores estão mudando, não há perigo de 

desintegração da família, muito menos que desapareça na verdade, percebe-se que as 

pessoas estão se tornando cada vez mais dependentes da família como um meio de 

satisfazer necessidades de afeto e amor, é possível que se esteja desenvolvendo uma 

posição moderna de afeição mais autêntica entre pais e filhos. 
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É importante destacar que a criança desde que nasce interage com o meio em que 

vive, desenvolvendo várias formas de comportamento. Por isso, utiliza-se de diferentes 

estratégias para se inserir nesse meio, compreendê-lo e agir sobre ele. 

O que acontece, na verdade, é que a criança se apropria da cultura na qual vive. 

Fhilippe Ariès (1978) traz sua contribuição ao estudo da família, mostrando suas 

características através dos tempos e suas concepções de infância. Segundo o autor, é 

necessário que pais, professores e comunidade, em geral, dêem a devida importância à 

primeira infância.  

 Foi no século XVII que os retratos de crianças sozinhas se tornaram numerosos 
e comuns. Foi também nesse século que os retratos de família, muito mais 
antigos, tenderam a se organizar em torno da criança que se tornou o centro da 
composição. (p.65) 
 

O que se tem é que a instituição da infância começou, sem dúvida, no século XIII, 

mas os sinais de seu desenvolvimento, numerosos e significativos, tornaram-se claros a 

partir do fim do século XVI e durante o século XVII. 

Ariès ao explicitar a evolução da família, lembra que, já no século XV, começa-se a 

exaltar o relacionamento afetivo de família. 

Assim, o sentimento da família, a partir dos séculos XVI e XVII, é inseparável do 

sentimento da infância, que, não é, senão uma forma, uma expressão particular desse 

sentimento mais geral. 

Ao concluir seu trabalho, Ariès explica que o sentimento da família, desconhecido 

na Idade Média e nascido nos séculos XV e XVI foi expresso definitivamente no século 

XVII. 

Assim, o desenvolvimento da família moderna só se deu a partir do século XIV e, 

sobretudo no século XVI, a família nuclear burguesa, constituída pelo pai, mãe e filhos que 

não é apenas vivida discretamente, mas reconhecida como um valor e é “exaltada por todas 

as forças da emoção” (p.223). 
Entre o fim da Idade Média e os séculos XVI e XVII, a criança havia 
conquistado um lugar junto de seus pais [...]. Essa volta das crianças ao lar foi 
um grande acontecimento: ela deu à família do século XVII sua principal 
característica, que a distinguiu das famílias medievais. A criança tornou-se um 
elemento indispensável da vida quotidiana e os adultos passaram a se preocupar 
com sua educação, carreira e futuro. (p.270) 
 

 Assim, a aprendizagem tradicional foi substituída pela escola, primeiramente uma 

escola instrumento de disciplina severa e, atualmente, a escola parece estar necessitando do 

auxílio da família para realizar um trabalho interativo e de qualidade, já que as mesmas 
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condições que Toscano (1987) indicava como determinantes das mudanças ocorridas na 

família, também atuaram na escola, levando a um distanciamento entre família e escola. 

 O próximo item desse trabalho trata da participação da família na escola. 

 

1.2  Participação da família na escola 
 

Todos os pais esperam que seus filhos adquiram na escola conhecimentos e 

habilitações intelectuais necessárias, que os possibilitem a passarem para níveis mais 

adiantados de ensino, até terminarem o ensino básico e finalmente, chegarem a uma 

carreira que os habilite a abrir caminhos na vida e obterem uma posição respeitável na 

sociedade. 

 Essas expectativas incitam os pais a terem esperança de melhoria na educação de 

seus filhos. 

 É importante lembrar que a criança que está em período escolar, participa nesse 

momento, de dois grupos distintos: a família e a escola. E, no entanto, atua em cada um 

com a mesma personalidade. Converte-se em um elo que liga escola e família. 

Um educador, à medida que as circunstâncias o permitam deverá relacionar-se com os pais 

chamando-os à escola. Assim, poderá tomar conhecimento de fatores ambientais, que 

influem sobre a formação das crianças e determinam nelas comportamentos estranhos e 

censuráveis, e para os quais não se encontra uma causa imediata no ambiente escolar. É o 

caso freqüente que temos da criança agressiva e desordenada na sala de aula. Às vezes, não 

existe na própria sala coisa alguma que possa considerar-se motivo desencadeador de sua 

conduta inadequada.  É preciso buscar a causa em outro lugar; como por exemplo, na 

atitude da família para com essa criança. É preciso descobrir o descontentamento dela 

consigo mesma e o que a induz a manifestar essa insatisfação em termos de má conduta 

desordem e falta de interesse e aplicação. 

 Quando a família enfrenta problemas de relacionamento, separação do casal, 

número grande de filhos, problemas sócio-econômicos, desemprego, sem nenhuma 

preocupação afetiva, isto pode afetar profundamente os filhos. Assim o foco do problema 

talvez esteja na família e, enquanto os pais não solucionarem seus próprios problemas, os 

filhos não superarão as condições inadequadas na escola. 

 Uma criança, submetida a um tratamento injusto ou uma educação familiar errônea 

poderá levar para a sala de aula sua inconformação, convertendo-se em uma criança 
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perturbadora. Seu aproveitamento será insuficiente, logicamente atrapalhará seus 

companheiros, impedindo-os de assimilar o conhecimento do dia, afetará 

desfavoravelmente à disciplina, constituindo, assim, em uma preocupação para o professor. 

Observamos e refletimos sobre a gravidade desse quadro quando atualmente são vários 

alunos que se constituem em problemas para a sala de aula, em virtude de insatisfações e 

frustrações provocadas pelo ambiente familiar. Assim sendo, o professor necessita manter 

contato pessoal com os pais da criança, para que possa exercer uma ação realmente 

formadora sobre a mesma. 

 Esse contato geralmente se limita às reuniões periódicas de pais na escola, as quais 

tratam todos os assuntos ligados ao ensino: o desenvolvimento psíquico e físico, os 

problemas de comportamento que se apresentam na sala de aula, as características da 

aprendizagem do aluno. 

 Uma das formas de obter colaboração da família, para prevenir dificuldades 

escolares, consiste em insistir com os pais para, antes de iniciar o ano letivo, levar a 

criança ao médico para verificar se há qualquer enfermidade e tratá-la, a fim de não 

perturbar o desenvolvimento da criança na escola. O exame de vista realizado uma ou duas 

vezes por ano é indispensável, devido aos maus hábitos de postura na escola e no lar, que 

acabam por ocasionar grandes transtornos à visão. Os ouvidos também devem receber uma 

atenção, pois o aluno que ouve mal perde o interesse, fica distraído, não assimila, 

prejudicando assim seu progresso escolar. Os pais deveriam também observar os hábitos 

relacionados à leitura à escrita da criança, tais como: posição correta no sentar, tempo 

determinado à leitura e preparo das atividades escolares, tempo determinado para assistir 

os programas de televisão. A escola pode dar todas estas orientações à família, não 

deixando de indicar os postos de atendimento municipais, com os quais a escola deve 

manter convênios. 

 Outra maneira pela qual os pais podem colaborar com a escola consiste na atenção 

que devem dar à saúde mental de seus filhos. Muitos psicólogos entendem que quando a 

mente infantil está carregada de tensões, medos, frustrações, a criança não se encontra em 

condições saudáveis para assimilar qualquer tipo de aprendizagem. Embora os professores 

tendam a atribuir com muita freqüência o fracasso escolar a problemas dessa natureza, o 

que nem sempre pode ser real, é importante considerar esses aspectos e cuidar deles. 

 A experiência como docente do ensino fundamental tem nos mostrado que, dos 

conhecimentos que a pessoa adquire nas aulas, o mais valorizado pela escola é a leitura. Na 
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verdade, a leitura constitui a base da cultura e, ao mesmo tempo é o instrumento que 

possibilita a compreensão dos outros conhecimentos. 

 Para se solicitar o auxílio dos pais, a escola deve informar a família a respeito de 

problemas de leitura da criança, para que compreendam o que está acontecendo. 

 Há casos em que a criança apresenta falta de interesse nas tarefas, pouco 

aproveitamento, preguiça para realizar qualquer tipo de trabalho, falta de concentração e 

atenção, falta de cumprimento de suas obrigações. Nesses casos, é importante pesquisar se 

as dificuldades estão relacionadas à esfera cognitiva das relações sociais ou problemas com 

os próprios pais. Essa criança não deve ser discriminada na escola, pois poderá ser apenas 

um período crítico, que pode ser superado e a família deve ser também ouvida e 

compreendida. Além disso, estudos têm mostrado que existem crianças que, mesmo 

vivendo sob condições as mais adversas, apresentam boas condições de aprendizagem 

(Marturano, 1997, D’ Ávila, 1998). 

 Devido à nossa experiência, notamos que, quando existe acentuada diferença do 

meio social de onde procede a criança e o ambiente que passa a freqüentar, podem surgir 

problemas de adaptação que se refletem no aproveitamento escolar. 

 Há que se observar também que as crianças que começam os estudos no início do 

ano letivo com entusiasmo, mas com o passar dos meses vão diminuindo o 

aproveitamento. Isso precisa ser investigado, pois os resultados escolares obtidos pelo 

aluno não entusiasmam os pais, que não os impulsionam para novas metas, mostrando, 

assim, para a criança a falta de interesse pelo seu progresso. Muitas vezes o que acontece, é 

que a criança com dificuldades, quando comete algum erro, torna-se objeto de zombaria, e 

isto a deixa cada vez mais insegura. 

 Outro aspecto importante a ser observado é que os pais devem também evitar uma 

situação que ocorre com freqüência: a competição entre os irmãos, especialmente se um 

tem menos capacidade de progredir que o outro. Os pais nem calculam os prejuízos 

causados à criança que é submetida a comparações desfavoráveis, o menos capaz, dia a 

dia, desanima e acaba por abandonar a luta, julgando-se incapaz também em outras 

atividades. Surgem muitas feridas psíquicas e perturbações desnecessárias quando se 

elogia a um filho e se desmerece o outro. 

 Há muita discussão a respeito da televisão, alguns insistem em culpá-la pelo tempo 

despendido, roubado ao estudo de crianças que ficam um período inteiro em frente à 

televisão. Ali, elas vêem programas adequados e inadequados a sua idade e horário, que 
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segundo alguns estudiosos prejudicam sua atenção, imaginação, espírito crítico, perdem o 

entusiasmo e o gosto pelas tarefas escolares. 

 Dados mais recentes, segundo Sá Telles (1993) citado por Rodrigues, (1996) dizem 

que seria oportuno que os pais estabelecessem horários e norma verbal, quanto ao uso da 

TV em casa, assim estariam ajudando no estudo em casa das crianças. Principalmente nos 

lares que possuem aparelhos de jogos e videogame, as crianças entusiasmam-se com a 

diversão e passam horas e horas ali absorvidas. 

 Almeida e Silva (1981) pesquisadores também citados por Rodrigues, (1996) 

realizaram um levantamento para investigar as preferências e os hábitos do dia-a-dia de 

crianças na faixa etária dos sete aos doze anos com relação ao uso da televisão. O 

levantamento foi feito com 145 famílias de classes sociais variadas de Ribeirão Preto /SP. 

De acordo com o resultado da pesquisa chegaram à conclusão de que as crianças dedicam 

diariamente mais de quatro horas à frente da televisão. Perceberam também que os pais 

não controlam os horários, o tempo e nem a programação preferida assistida pelos seus 

filhos. 

 Os pesquisadores acima questionam a questão do pequeno período em que as 

crianças brasileiras permanecem na escola, sendo quatro horas diárias, enquanto que as 

crianças das séries iniciais americanas ou européias passam integralmente seu tempo na 

escola, tornando-as menos atraídas ao vídeo que as crianças brasileiras. Se o sistema 

educacional brasileiro fosse alterado, aumentando o período de permanência das crianças 

nas escolas, o hábito da criança brasileira seria substancialmente modificado com maior 

proveito para a sua formação básica. 

 Fischer (1988) salienta que os pais têm uma enorme vontade de encontrar o culpado 

e achar a causa das dificuldades da criança em casa e na escola. Reclamam das 

indisciplinas dos filhos, dizem que não querem fazer as tarefas de casa e que ficam horas 

em frente a TV. A autora afirma que se deve modificar o foco das preocupações, 

analisando e buscando mudanças na estrutura da família e, é lógico, da escola também, 

apesar de terem os pais hoje em sua maioria uma vida agitada, sendo que a televisão 

representa muitas vezes uma solução, pois estão cansados e nervosos e o melhor mesmo é 

as crianças calarem a boca e ficarem vidradas na TV. A autora analisa ainda que, para os 

educadores, a televisão é uma ameaça. Enfim, como competir com “professores tão mais 

sedutores, simpáticos e bonitos” que são os artistas que se apresentam nela? A mesma 

autora conclui que é injusto entregar a criança à TV e depois jogar a culpa no referido meio 
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de comunicação, porque a criança está desobediente, agressiva e não quer fazer a tarefa de 

casa. 

 A atenção dos pais, tanto quanto dos educadores, aqui é necessária em relação à 

atividade infantil, planejando-a melhor, para atender às mudanças, caso contrário as 

crianças poderão ser educadas tanto por comunicadores como por empresários dos meios 

de comunicação de massa. 

 Epstein (1986, apud Bhering e Siraj-Blatchford, 1999) mostra outra forma de 

envolvimento: a vontade própria dos pais em ajudar os professores, especialistas 

pedagógicos, administradores, quer seja na escola ou sala de aula, quer nos eventos 

promocionais, campanhas, eventos sociais, excursões. 

 O autor também sugere o envolvimento dos pais na administração da escola, no que 

se refere à tomada de decisões, com discussões através da Associação de Pais, Colegiado, 

Conselho Administrativo, na intervenção junto às Secretarias e Ministérios. Em suma, 

movimentos da comunidade que possam colaborar com o trabalho na escola com as 

crianças. 

Aquelas escolas que incluem a participação, o envolvimento dos pais em suas 

atividades, com certeza criam um ambiente familiar mais propício e convidativo aos 

estudos, dividindo as responsabilidades com a escola, criando oportunidades em casa que 

auxiliem na aprendizagem escolar, com atividades relacionadas com o currículo, isto é, 

além das tarefas de casa. E o resultado do trabalho dos pais relacionado com a rotina de 

trabalho dos professores e a interação com as crianças em casa, é que se sentem mais 

confiantes em ajudá-las, acham que os professores são competentes, transferindo tudo isso 

para a criança, resultando em grandes melhorias em rendimento e comportamento, 

afirmam Epstein e Dauber (1991, apud Bhering e Siraj-Blatchford,1999). 

 Esses autores, ao pesquisarem a posição dos pais em outros contextos (americano e 

europeu) encontraram algumas coisas em comum independentemente de nacionalidade, 

raça, posição social, profissional ou econômica: a maioria dos pais ajuda os filhos, direta 

ou indiretamente nos deveres de casa ou em outras atividades e, quando isso não é 

possível, é sempre por motivos maiores, pois todos os pais querem ver os filhos vencerem 

academicamente. 

 Outro meio importante de colaborar com a aprendizagem dos filhos, segundo 

Epstein e Dauber (1991), é não fazer as tarefas para as crianças.  Essas, cujos deveres são 

feitos pelos pais, os quais se compadecem delas e lhes fazem, por exemplo, as somas, as 



26 

  

multiplicações e outras atividades, estão sendo excessivamente protegidas, diminuindo-

lhes o impulso realizador, perdendo o entusiasmo, acostumando-se a conseguir de maneira 

fácil as coisas e, o mais grave de tudo isso, podem tornar-se dependentes dos outros e mais 

tarde fracassar na vida e ocupar posições que lhes tragam insatisfação. 

 A princípio, sabemos que o dever de casa é a maior fonte de conflitos entre as 

crianças e os pais. Muitos pais entendem o valor do dever de casa, sabem que reforça as 

habilidades, e que a prática traz perfeição. Mas a maioria das crianças não entende e vê o 

dever de casa como algo sem valor e repetitivo, vê como uma punição por não terem feito 

tudo na escola. Algumas crianças adiam até o último minuto, outras esquecem de trazê-lo, 

dão desculpas, fazem o mínimo possível, demoram demais ou fazem rápido demais, 

portanto não fazem o melhor que podem. E, por conseguinte, os pais ficam zangados e 

frustrados, decepcionados com essas atitudes e comportamentos. 

 É nesse momento que os pais e professores precisam ser parceiros no 

desenvolvimento saudável de hábitos na hora de as crianças fazerem o dever de casa. Uma 

sugestão é que eles devem fazer a tarefa, pois ela é importante para criar o hábito de 

estudo. Em tudo, há aspectos irrelevantes e desinteressantes. Mas temos que fazer e 

acabamos nos acostumando. Os professores precisam mostrar o valor, a importância do 

dever de casa para seus alunos, precisam realçar que o dever é para auxiliá-los na 

aprendizagem. Para Severe, (2000, p.78) o “dever de casa desenvolve responsabilidade e 

independência. Ele desenvolve habilidades pessoais de organização e ensina às crianças a 

administrarem o seu tempo”. 

 Conforme esse autor, os professores, cientes de tantas dificuldades, procuram um 

programa de incentivo, que motive os alunos a fazerem o dever de casa no prazo e com 

esforço próprios. Podem utilizar gráficos feitos pelos próprios alunos e fixá-los na sala de 

aula. Eles oferecem geralmente uma motivação externa para colocar as coisas na direção 

certa. Severe ainda orienta que se a família observar que seu filho não está motivado e o 

professor dele não possui um programa de incentivo, os pais mesmos podem desenvolver 

um programa em casa. Outra maneira de incentivar é quando terminarem o dever com 

sucesso ganham estrelas acompanhadas de elogios, que são trocadas por tempo para uma 

atividade prazerosa em sala de aula. 

        Em relação a incentivos para as crianças que fazem o dever de casa, alguns 

professores concordam e outros discordam, pois acreditam que as crianças devem fazer a 

tarefa, porque é uma maneira de demonstrar responsabilidade  e não para ganhar algo. Mas 
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será que se a criança aprender a associar o dever com algo agradável, isso já não seria 

muito eficaz, para formar hábitos de estudo em casa? 

Weil (1993) outro estudioso do assunto, explica que se os pais fizerem a tarefa para 

os filhos, deixando-os apenas copiar e se também os pais não tomarem conhecimento da 

tarefa de casa, ficando esta totalmente sob a responsabilidade do filho, isto também poderá 

trazer prejuízo ao aluno. 

Segundo Weil existem pais que substituem os professores, quando os filhos estão 

fazendo as tarefas, explicando tudo novamente ao filho. Em alguns casos pode até dar 

certo, se os pais estiverem bem informados de como a professora ensina certos conceitos, 

pois do contrário, existe a possibilidade do surgimento de mais dúvidas e de uma antipatia 

pelos estudos, principalmente quando os pais se limitam a castigos, quando o filho não 

desejar fazer a tarefa de casa.  

Diante disso indaga Weil: Qual deve ser o papel dos pais, no que se refere às tarefas 

escolares? Qual o caminho correto a seguir? Sugere alguns princípios básicos:  
Os pais devem o mais cedo possível criar o hábito de estudar em hora marcada;  
o melhor seria após a hora de lazer e de jogos, a fim de evitar que a criança fique 
pensando em brincar durante o tempo determinado para o estudo; a criança que é 
acostumada a sentar todos os dias no mesmo horário e lugar para fazer as tarefas 
não criará problema nenhum quanto ao tomar a iniciativa de realizar as tarefas.  
 
Os pais devem intervir nas tarefas, dependendo de cada criança; é claro que nos 
primeiros anos escolares a ajuda será maior; mas, no entanto, é conveniente o 
mais cedo possível a criança se tornar independente e estudar sozinha. A função 
dos pais deve limitar-se, se caso houver dúvidas ou dificuldades, os pais devem 
fazer com que a criança chegue à solução ou à conclusão sozinha; podendo 
mostrar o caminho, mas evitando dar respostas sem a colaboração ativa do filho. 
 
Se caso perceber alguma dificuldade, impossibilitando a realização das tarefas, 
então será necessário o contato com o professor a fim de investigar se isto 
acontece também na escola. (p.143) 
 

É de grande importância a supervisão e a vigilância das tarefas escolares por parte 

dos pais, pois a criança, na maioria das vezes, não é capaz de organizar sozinha seu 

trabalho escolar de casa, às vezes porque ainda não tenha alcançado a agilidade, a vontade, 

meios necessários para a realização de tarefas que determinam compromisso. É 

conveniente para os pais exercer uma certa vigilância com o objetivo de que o esforço do 

filho não se perca, ajudando-o, e assegurando-se de que realize suas tarefas escolares. A 

vigilância ou a supervisão das tarefas escolares dos filhos não pode ser excessiva, de tal 

forma que possa incapacitá-los, tornando-os dependentes; deve sim facilitar a busca da 

informação de que eles precisam para a realização da tarefa, mas também exigir que a 
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mesma seja feita com ordem e dentro do tempo determinado, assim afirma Calixto (1985, 

apud Rodrigues, 1996). 

 Segundo Bastos (1988) os pais, no momento da tarefa de casa, devem-se comportar 

como se fossem um colega do filho, que está disposto e preparado a aprender junto; 

estarem disponíveis, para sanar as dúvidas, respondendo e dando opiniões, compreendendo 

as dificuldades e as limitações do filho. A autora ainda enfatiza que o exemplo constitui o 

melhor incentivo. Segundo ela, quando os pais gostam de ler e estudar, inconscientemente 

transferem para seus filhos esse hábito e essa boa vontade de estudar. Se a harmonia e a 

integração da vida escolar com a educação do lar ocorrerem, com certeza, a tarefa de casa 

se tornará tranqüila, prazerosa e segura para todos. 

 Existem vários fatores consideráveis que os pais podem desenvolver, através de 

estratégias que possam trazer resultados de melhoria e até sucesso. Visitar sempre a escola 

do filho e procurar saber junto ao professor qual a sua política para o dever de casa. 

Contudo, o dever de casa não é a única forma de envolvimento dos pais. Os pais devem 

também estar sempre informados sobre as matérias, os projetos, as avaliações, estudos 

dirigidos, com que o dever será dado. Todas essas informações permitirão que os pais 

desenvolvam um planejamento mais eficaz para o dever de casa.  Assim, os professores 

devem estar preparados para facilitar a tarefa dos pais. 

 Do ponto de vista familiar e pedagógico, as estratégias de organização e 

planejamento unidos ao encorajamento verbal, são variáveis para se conseguir hábitos de 

sucesso para o aluno.  

 Bastiani (1993 apud Bhering & Siraj-Blatchford, 1999) afirma que, nos últimos 

anos, o envolvimento de pais com a escola passou a ser considerado uma preocupação 

obrigatória e não pode ser mais uma opção extra. Para ele, já não é mais possível dar a 

volta, temos de aprovar e admitir que essa relação seja imprescindível, e assim acontece 

também com a realidade escolar brasileira. 

 A família, em conseqüência dos avanços sociais, econômicos e tecnológicos, tem 

mudado os seus papéis, sua estrutura tradicional, suas obrigações. A escola também vem 

progredindo para oferecer a todos os alunos uma educação de qualidade, uma exigência do 

próprio processo educacional.  O envolvimento da família com a escola nesse sentido é 

também uma tentativa de revisar esses papéis tradicionais.     

 Por outro lado, para Laureau (1987, apud Bhering & Siraj-Blatchford, 1999), a 
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preocupação é mostrar que o envolvimento de pais pode variar de intensidade, nível e tipo 

de “culturas” da escola e da comunidade onde ela esteja inserida. 

 Bhering et al. (1999) citam ainda pesquisadores brasileiros como Carvalho (1989) e 

Vianna (1993) que destacam em seus estudos o movimento das camadas populares em luta 

pelo acesso e melhoria da qualidade do ensino público e sobre a relação Creche-Família, e, 

nessa mesma direção o que propõe Zanella et al. (1987), sobre a participação dos pais, que 

significaria visualizar a escola como um lugar democrático em que as pessoas podem 

exercer a sua cidadania e se envolver com o processo ensino-aprendizagem,  tendo o 

espaço para diálogo e discussões, pois muitos querem ajudar, mas precisam de instrução  

sobre como, quando e o quê fazer para colaborar. 

 Os pais que participam como “sócios” na educação devem entender quais são os 

interesses e responsabilidades comuns às duas instituições, pelas quais ambos são 

responsáveis. Ressaltando ainda que os “sócios” devem criar condições de confiança uns, 

nos outros percebendo a posição de cada um e respeitar as contribuições da outra parte 

(Epstein e Connors, 1992, apud Bhering et al., 1999). 

 Os pesquisadores Epstein (1986), Tizard (1982), Motimore (1988), e Burchell 

(1981) segundo Bhering e Siraj-Blatchford (1999) perceberam que, quando as escolas não 

fornecem aos pais informações sobre seus objetivos e como alcançá-los, eles julgam que a 

instituição não pretende tê-los como parceiros no processo ensino-aprendizagem e, 

conseqüentemente, afastam-se, tomando uma postura resistente e além do mais a tendência 

é atuar negativamente ao que a escola propõe. Já Epstein (1987) e Bastiani (1993), citados 

também por Bhering et al. (1999) sustentam que o envolvimento de pais com a escola 

deveria ser sempre iniciativa das instituições escolares, sugerindo a eles formas de como 

fazer as coisas, tanto para a relação Escola-Família, quanto para o seu envolvimento com a 

educação escolar. E um dos motivos para isto, é que a comunidade pode contribuir com 

opiniões diversas, tanto no que diz respeito ao mundo que os rodeia como sobre o que eles 

sabem sobre a escola.  

 O que se conclui, como Epstein (apud Bhering et al. 1999) mostra, é que existem 

vários níveis e maneiras de a escola e a família se relacionarem produtivamente, visando 

sempre o bem-estar e progresso escolar dos filhos. Ainda não podemos contar com uma 

maneira exata que ajude todas as escolas e todos os pais em seus diferentes contextos. Mas, 

no entanto, é ponto decisivo que a escola não pode excluir os pais do processo escolar e 

nem dividir as responsabilidades de pais e de profissionais da educação. O envolvimento 
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de pais deve acompanhar as mudanças que acontecem nas três partes envolvidas Escola-

Família-Crianças e também na sociedade. 

 Nas últimas décadas, segundo relato de Bhering e Siraj-Blatchford (1999), muitos 

estudos foram realizados por Jowett, 1988,1991; Cyster et al. 1979 e Wolfendale, 1983, 

que nos orientam, através de exemplos, sobre diversas maneiras para envolver os pais  com 

a aprendizagem e o ensino de seus filhos. Como exemplo, propõe o uso de literatura, da 

mesma forma que Zilberman (1981), que é um grande recurso de aproximação, estreitando 

um diálogo aberto entre os pais-filhos-professores, fazendo-os reconhecer os objetivos da 

escola, que é o desenvolvimento das crianças através do processo educacional. 

 De qualquer maneira, vale ressaltar que há diferenças entre as obrigações da família 

e da escola, mas há também responsabilidades e objetivos que são comuns a ambas. E  um 

dos objetivos comuns das duas instituições é criar condições favoráveis para o 

desenvolvimento pleno da criança, ajudando a determinar o curso de sua vida. 

 É preciso chamar a atenção para o fato de que o envolvimento dos pais com a 

escola e com a educação é um “programa” que se desenvolve à medida em que as 

necessidades vão surgindo e as pessoas envolvidas vão se aproximando e se conhecendo 

cada vez mais. Esse programa se dirige sempre rumo à necessidade de todas as partes 

envolvidas, em favor das crianças, sem deixar de considerar que nem todos os pais se 

envolvem da mesma forma e no mesmo ritmo.  

 

1.3  As políticas públicas relacionadas à família na escola 
 
 Ultimamente tem aumentado bastante o número de pais desejosos em participar da 

educação escolar de seus filhos. Alguns educadores se mostram receosos, constrangidos 

pela interferência dos pais nos assuntos escolares, quando estes não estão a par do processo 

de desenvolvimento de seus filhos. Mas a maioria dos educadores começou a aceitar os 

pais como uma solução aos problemas escolares e não como uma dificuldade e estão 

explorando diversas opções através das quais o professor, alicerçado em suas funções 

profissionais, guia os pais na orientação de alguns métodos que façam possíveis os 

progressos educativos de seus filhos. 

 O Ministro da Educação Paulo Renato Souza, do governo Fernando Henrique 

Cardoso, também percebendo a importância da família na escola anunciou seu plano e 

criou dias nacionais para mobilizar a presença dos pais, visando maior envolvimento e 
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dinamismo da sociedade com a Educação utilizando as palavras de ordem: “Não basta ser 

pai, tem que participar”. 

 O Dia Nacional da Família na Escola é comemorado no dia 24 de abril. Diz o 

Ministro “É importante saber o que se passa com os filhos da gente e que eles estão 

progredindo”. A atriz Fernanda Montenegro estrelou o filme de divulgação da campanha, 

também emprestando sua voz para as vinhetas veiculadas no rádio. A Telemar imprimiu a 

mensagem em um milhão e meio de cartões telefônicos e o Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) enviou o material (KIT) da campanha para setenta mil escolas públicas de 

ensino fundamental, Secretarias de Educação (SE) e Associações de Pais e Mestres (APM). 

 A Brasil Telecom, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal destacaram o 

Dia Nacional da Família na Escola nos extratos de contas que enviaram aos consumidores. 

 Diante disso, algumas considerações são necessárias. 

 A participação de empresas em favor da escola não é gratuita, pois a educação 

escolar não pode ser negada em nossa sociedade. Ora, a própria classe dominante necessita 

da permanência da escola. Na verdade, a escola presta uma parcela de contribuição grande 

à classe dominante. A freqüência à escola é um valor que se generalizou na sociedade. A 

população, em geral, a considera necessária e a reclama como obrigação do estado. 

 Paro (1987, p.111) esclarece essa questão: 
[...], não obstante os riscos que lhe representa a educação escolar em sua 
instrumentalização intelectual dos grupos sociais que lhe são antagônicos, à 
classe dominante não interessa, nem lhe é viável, na prática abolir inteiramente a 
escola, já que esta, além de servir-lhe como auxiliar indispensável na reprodução 
da ideologia e da força de trabalho, bem como álibi no processo de escamoteação 
das injustiças sociais, apresenta-se também como objeto de reivindicação da 
população, cujas pressões neste sentido não podem ser ignoradas. 
                                                     

Quando os pais se envolvem na educação escolar dos filhos, eles aprendem mais, 

enfatiza o ministro Paulo Renato, usando as quatro operações da matemática para acentuar 

os objetivos da campanha: dividir responsabilidades, somar esforços, multiplicar resultados 

e diminuir a evasão escolar, a violência, o uso de drogas. 

Por um lado, esta campanha tem pontos positivos, tais como o resgate ao convívio, 

interação, a integração, o congraçamento, o acompanhamento dos pais e familiares nas 

atividades pedagógicas e socioeducativas desenvolvidas pela escola. 

Por outro, se a família, as empresas e outros ditos voluntários começam a se 

responsabilizar pela escola, o Estado, que é diretamente o maior responsável, fica à deriva, 

se eximindo de sua responsabilidade. 
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 Segundo o Ministro da Educação da época, Paulo Renato, O Dia Nacional da 

Família na Escola deveria ser um evento bianual com o slogan “Um dia para você dividir 

responsabilidades e somar esforços”, portanto passa a ser realizado duas vezes ao ano. 

Dividir responsabilidades em que medida? Até que ponto pode se dividir 

responsabilidades?  

Segundo o mesmo ministro, o Dia Nacional da Família na Escola teria por objetivo 

sensibilizar a sociedade para a importância dessa parceria: pais, professores e diretores.  
Essa é a escola que vai formar uma geração de pessoas conscientes, 
participantes, porque está aprendendo desde os bancos escolares que por meio da 
Participação e da Educação, podemos construir uma sociedade mais justa e 
menos desigualdades, destacou o Ministro da Educação. (Jornal do MEC, 2001 
p.11) .     
                                       

Pudemos perceber na satisfação, no olhar atento, na expressão do rosto, o quanto os 

pais se sentiram bem em estar na escola envolvidos com professores de seus filhos, diretor, 

especialistas e funcionários. “É bom quando recebemos um elogio da professora”, 

comentou uma mãe. “Não tenho leitura nenhuma, mas tenho estudo da vida. Acho 

importante estar presente na escola,” comentou um pai aposentado. “Os pais ultrapassam 

a simples presença nas reuniões de pais e mestres. Compartilham com os professores a 

difícil missão de tornar os filhos cidadãos conscientes, informados e preparados, ajudando 

na gestão escolar. Não existem regras para participação”. Do exercício da cidadania ao 

trabalho voluntário vale tudo na busca de uma escola de qualidade “disse a pedagoga 

palestrante nesse dia”.  

E uma outra mãe alertou: “Se a comunidade estivesse presente, atuante nas 

escolas, não haveria tantos meninos de rua”. 

Diante disso, podemos perceber que, para ela, todos os problemas estariam 

resolvidos e, mais uma vez, o Estado, responsável por garantir a cidadania teria um ônus a 

menos. 

 Mas o Dia Nacional da Família na Escola não é um evento esporádico. É um 

encontro que se deve repetir sempre consolidando essa união. Por isso o dia 13 de 

novembro de 2001 marcou mais um grande encontro Nacional da Família na Escola II. O 

Ministério da Educação convidou mais uma vez as escolas brasileiras a receber a visita dos 

pais de seus alunos, para que unidos-família e escola buscassem a melhor maneira de 

garantir Educação de qualidade às crianças. 
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 A mobilização junto a diretores, professores, secretários estaduais e municipais, 

pedagogos e especialistas em Educação, lado a lado com os pais e alunos, foram 

protagonistas do programa televisivo especial do Dia Nacional da Família na Escola, que 

foi ao ar, pela TV Escola, dia 13 de 12h às 17hs. 

 Duas mesas-redondas discutiram, ao vivo, a parceria família-escola com 

convidados e debatedores. Os temas foram bastante diversificados: violência, drogas, 

desempenho escolar e escola de valores (ética, cidadania, igualdade de direitos, 

participação e co-responsabilidade social). 

 Além disso, a TV Escola mostrou ao vivo a movimentação de pais, alunos e 

professores em vários pontos do País nas inúmeras atividades que foram organizadas pelas 

escolas públicas. 

 O Ministro da Educação, Paulo Renato de Souza visitou, como o fez no primeiro 

encontro, várias escolas públicas e ainda participou dos debates. 

 Segundo o ministro a afinação entre escola e comunidade tem levado soluções à 

maioria dos problemas que atormentam profissionais da área educacional. Segundo dados 

do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP/MEC), há mais de 80 

mil associações de pais e mestres no Brasil. 

 “Somos uma comunidade pobre, mas rica em sabedoria e conhecimento. Achamos 

importante a vida escolar dos filhos”, disse outra mãe. 

 São argumentos que comprovam a manipulação de pais, por uma política que, 

aparentemente, colabora com a educação. 

 A Supervisora Pedagógica da escola lembra que as escolas enfrentam problemas 

com as crianças que têm dificuldades para aprender a ler e escrever. “Não adianta cobrar 

só delas. Precisamos conversar com os pais para dividir as responsabilidades” afirma. Já 

a diretora enfoca que o País exige novo perfil do cidadão e nada mais louvável do que as 

escolas entrarem em sintonia com a comunidade. Ela ressalta que indo à escola, a mãe 

pode até descobrir junto ao professor o caminho certo de apoio ao filho, bem como o pai 

jardineiro, pedreiro, carpinteiro podem colaborar, auxiliando a escola nos reparos 

necessários. Mais uma vez pessoas bem intencionadas auxiliam a eximir o Estado de 

manter escolas em boas condições de funcionamento. 

 O envolvimento de pais e professores constrói a base e colhe frutos. Para a diretora 

da escola, o apoio dos familiares dos alunos é fundamental e esse trabalho já vem 

acontecendo na escola com o projeto “Amigos da Escola”. Todos os dias um grupo de 
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mães voluntárias vai à escola para auxiliar os professores dos anos iniciais, tomando a 

leitura dos alunos. Também um grupo de alunos dos anos mais adiantados ajuda os alunos 

com dificuldades em matemática, fazendo um treinamento e fixação das quatro operações, 

através de situações práticas. 

 O projeto “Amigos da Escola” é mais uma idéia que, aparentemente, é positiva, 

mas não podemos nos esquecer que nos parece também mais um mecanismo de persuasão, 

uma vez que a escola aparece como uma das instituições que o Estado, em sentido amplo 

procura manter sob sua tutela, com vistas a garantir a hegemonia da classe que ele  

representa. 

 O MEC já realiza programas como Dinheiro na Escola, TV Escola, Plano de 

Desenvolvimento da Escola (PDE) e o mais recente Bolsa Escola, para estimular as 

famílias a manterem a criança na escola. Com o programa Bolsa Escola disse o Ministro 

Paulo Renato, queremos atingir todas as crianças de famílias com menos de meio salário 

mínimo per capita. E para chegar a todas essas famílias temos que atingir todos os 

municípios e existem os recursos, criados por meio do Fundo de Combate à Pobreza. Para 

fazer o controle, o Governo Federal instituiu o sistema de cartão, a bolsa será entregue às 

famílias de preferência à mãe. Ela então vai ao banco ou agência lotérica ou correio, retira 

mensalmente essa Bolsa Escola. O benefício não é por família, mas por criança, e até três 

por família, e será de quinze reais por criança, portanto o benefício poderá ser de até 

quarenta e cinco reais por família. 

 Não podemos deixar de ressaltar o sucesso dos programas do governo, mas não 

devemos nos iludir e considerar que tudo esteja perfeito. 

 O Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE), do Fundescola/MEC, mostram 

inúmeros exemplos concretos do sucesso da parceria família-escola. Em Surubim (PE), por 

exemplo, pais e professores decidiram, depois da adoção do PDE, pela troca das telhas 

convencionais por telhas transparentes, reduzindo o consumo de energia em mais de 60%, 

além de melhorar a visibilidade nas salas de aula. 

 Em Rio Negro (PR), a Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida também inovou. 

Preocupada com a agressividade e a pouca solidariedade entre seus alunos, a professora 

Jussara Heide desenvolveu o projeto “Escola e Família em parceria formando cidadãos”. 

Diante disso pergunta-se: E o Estado? Qual a sua participação? Esse trabalho contou com a 

ajuda direta das mães, que se alternavam em dias variados na realização de ações 

educativas, como: confecção de cartões, máscaras, recorte e colagem de gravuras, 
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elaboração de gráficos, brincadeiras e frases sobre filmes e desenhos, contar histórias, 

monitorar hábitos e atitudes da higiene corporal. 

 A direção da escola, por meio de entrevistas com as mães, percebe que elas fazem a 

diferença na construção da cidadania de seus filhos, melhorando a prática de educá-los, à 

medida que puderam observar no dia-a-dia a condução do trabalho na escola: impondo 

limites sem agredir, respeitando a condição de criança, organizando horários para cada 

situação, deixando transparecer os direitos e deveres de cada um. A professora Jussara 

Heide comemorou os resultados obtidos em sala de aula, ela observou que o aprendizado 

tornou-se mais agradável e eficaz, pois as crianças expressam melhor sua afetividade, 

ampliando, assim, o coleguismo e o respeito entre elas. Além disso, os pais participaram do 

projeto e se envolveram. 

 A E.M.E.F. Presidente Campos Salles, situada na periferia de São Paulo, sofria 

muito com a violência e com a falta de comprometimento por parte da comunidade. Para 

mudar essa situação, a direção da escola abriu espaço para que os problemas da escola 

fossem discutidos. Professores e funcionários traçaram um plano de ação para integrar a 

comunidade escolar à comunidade em geral. Daí, dessa prática nasceu o projeto 

“Cidadania: Uma Questão de Sobrevivência”, com o objetivo de construir a escola com a 

ajuda de todos e fazer as pessoas se sentirem responsáveis por ela. Algumas entidades 

foram chamadas para incrementar as atividades curriculares e extracurriculares, entre elas 

as Faculdades Associadas do Ipiranga, a Faculdade de São Marcos, a Escola Superior de 

Propaganda e Marketing, o Conselho Tutelar do Ipiranga e a Casa da Cultura do Ipiranga, 

ministrando palestras e relatando experiências. Com a Casa da Cultura do Ipiranga, ficou 

todo o trabalho de elaboração de outdoors com tema “Lixo Doméstico”, a serem 

distribuídos pela cidade de São Paulo. 

 O trabalho, no entanto, só seria completo com a participação da comunidade local. 

Para isso, a equipe dedicou-se à aproximação com os pais. Eles participaram de encontros 

freqüentes, para discutir assuntos referentes à E.M.E.F. Presidente Campos Salles, que 

culminaram com a criação de comissões, como a Comissão Integração Escola/Comunidade 

e a Comissão de Limpeza, Manutenção e Conservação do Prédio Escolar. 

 Hoje em dia, essa escola tornou-se uma instituição viva, onde são desenvolvidas 

inúmeras atividades, entre elas teatro, coral, grêmio estudantil, aulas de karatê, fanfarra.  
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 Os exemplos são vários e as experiências pessoais também. Por isso, o Dia 

Nacional da Família na Escola tem como proposta enriquecer ainda mais o universo 

escolar com as inúmeras oportunidades da integração família-escola. 

 O sábio ensinamento do pai é cultivado até hoje pelo dono de restaurante e chefe de 

cozinha Isaac Corcias, nascido no Marrocos, há 30 anos no Brasil e dos convidados da 

programação especial da TV Escola no dia 13 de novembro: “se as crianças vivem com a 

participação, aprendem a encontrar amor no mundo”. 

 “Meu pai sempre me disse que fui educado para amar e escutar, aprender e 

aceitar, respeitando as diferenças”, afirma Isaac, convicto de que “se a criança aprende 

com honestidade e imparcialidade, aprende o amor, a verdade e a justiça”. 

 A experiência de vida de Isaac Corcias veio ao encontro das propostas desse 

segundo momento da campanha do Dia Nacional da Família na Escola.  

 É importante lembrar que acompanhamos o Dia Nacional da Família na Escola e 

outros projetos do governo de então (Jornal da Família na Escola, 2001). 

 A escola onde essa pesquisa se realiza organizou o segundo encontro do Dia 

Nacional da Família na Escola em dois momentos distintos: No período da manhã, os pais 

se reuniram numa sala de aula e um professor leu em voz alta o texto “Por que escolhi meu 

pai” de Isaac Corcias (Anexo 1), tema esse a ser compartilhado nesse encontro da família 

com a escola. Após a leitura, os pais refletiram e discutiram sobre as mensagens e 

experiências pessoais que elas evocam. O objetivo de tudo isso é fazer família e escola 

pensarem sobre o papel dos adultos na educação de crianças e jovens. 

 O segundo momento aconteceu no período da tarde, quando a escola preparou o 

pátio para que os pais, professores e alunos pudessem assistir juntos às teleconferências da 

TV Escola Especial do Dia Nacional da Família na Escola e juntos discutir. 

 No final do dia foi montado um grande mural para que cada um deixasse o seu 

registro sobre a importância da discussão de valores e papéis da escola e da família no 

sucesso escolar das crianças. 

 Portanto, parece que o envolvimento dos pais com a escola é, hoje em dia, 

considerado como um componente indispensável para o desenvolvimento ideal das 

escolas, do ponto de vista dos pesquisadores em educação e das autoridades. 

 Contudo, uma postura crítica a esse respeito pode ser encontrada também entre 

outros educadores. Arce (2000) salienta que ultimamente a educação é ponto de destaque 

encampada pela Rede Globo de televisão. Assim presenciamos o projeto “Brasil 500 anos” 
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mostrando a figura do professor como chave, em realce. Durante o ano de 1999, a cada 

mês fomos destacados com a escolha de um professor “exemplo a ser imitado”, que, quase 

sempre era um professor que trabalhava em um lugar bem distante e isolado, onde a 

população era carente e fazia mais do que “ensinar” levando “esperança” para aquela gente 

sofrida e a possibilidade de um “futuro promissor”. No entanto, esse professor ensinava 

muito pouco o “conteúdo escolar”, pois geralmente se dedicava em aproveitar, a 

criatividade e o conhecimento que os alunos já traziam. 

 Percebemos que, infelizmente esses projetos enfocam, ou melhor, premiam a 

dedicação do professor, o que consideramos relevante, mas não satisfatório. Necessário se 

faz que o Estado cumpra seu dever de apoiá-lo com cursos de formação continuada, 

melhores salários e outros incentivos para sua qualificação. 

 Ora, é sabido que o dia-a-dia do professor não é fácil. Trata-se de, apenas, 

reconhecer o seu trabalho com melhores condições de trabalho e salário mais justo. 

Com esses projetos, aos poucos a figura do professor foi sendo moldada não como 

um profissional qualificado que precisa de um ambiente com recursos para exercer a sua 

profissão, mas como a de um verdadeiro guerreiro que trabalha e dedica incansavelmente 

para educar os mais necessitados dando o pouco que possui, doando para que este país 

mude.  A maioria dos telespectadores se surpreendia a cada mês  diante desses exemplos e 

elogiava, achando tudo bonito.  Segundo Arce (2000), pelos exemplos, dinheiro nunca foi 

e nunca será problema para tais professores, formados na prática, pois afinal a universidade 

não serve para quase nada, porque “a teoria na prática é outra coisa”, entranhados em suas 

comunidades, sábios não-intelectuais porque conhecem a cultura popular, orientados, não 

pelo conhecimento científico, mas por uma sabedoria construída no seu dia-a-dia  e pelo 

“amor ao próximo”. Segundo o Ministro, o trabalho voluntário pode ser realizado por mais 

pessoas tais como: eletricistas, pedreiros, costureiras, padeiros, para que o professor possa 

repartir esse trabalho maravilhoso que ele e toda a equipe técnica da escola realizam. 

É importante destacar que, com isso, a escola torna-se o lugar onde qualquer pessoa 

com boa vontade e interesse pode atuar. Será que é simples, assim?  

Para os governantes e proponentes de tal projeto ensinar é algo simples. E a 

prática? E a formação do professor? Qualquer voluntário, segundo o governo, pode ser um 

contador de histórias. Com isso, todos os estudos a respeito de como trabalhar a literatura 

infantil na escola são ignorados.  
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O MEC satisfeito iniciou, portanto, o ano de 2000 agradecendo o grandioso esforço 

em comum. Crianças surgem na TV em propaganda, cantando, usando as letras do 

alfabeto, as palavras chaves que sustentaram a campanha toda de 1999 pelo trabalho 

voluntário na escola: “amizade, boa vontade, companheiro, dedicação, escola, força, 

harmonia, igualdade...” Mas será? Poderíamos substituir algumas dessas palavras por 

outras que seriam mais ajustadas ao processo pelo qual vêm passando a escola e o 

professor: “apatia, baixa qualificação, destruição, exploração, opressão, ignorância...” 

afirma novamente Arce (2000, p.43-44). 

 Como todo projeto neoliberal, é estruturado no sonho de que tudo depende do 

indivíduo, espalha-se a idéia de que o sistema social poria  acima de tudo, os interesses 

individuais e sua realização, e as relações entre os indivíduos são reguladas apenas pelo 

mercado, através da união de todos esses interesses, à harmonia social. As desigualdades 

são aceitas como naturais e sua origem vem do esforço de cada um e da sorte que tem.  

Segundo Arce (2000), se refletirmos bem sobre condições de trabalho do professor 

do mês que a Rede Globo mostrou, veremos nitidamente que em tempo nenhum, uma 

educação de qualidade poderia estar acontecendo daquela forma. Entretanto, essa figura de 

professor que faz parte de uma determinada comunidade, dá aulas em locais precários e 

improvisados, é pobre também como seus alunos que em tempo nenhum terão 

oportunidade de mudar sua condição de vida, pois o próprio professor não teve. É uma 

imagem, uma figura que aparece como se fosse conveniente. A própria vida dos 

professores apresentados como exemplos e as precárias condições nas quais eles 

trabalham, são provas concretas de que o esforço individual, ou mesmo comunitário, por si 

mesmo não mudará a vida dos indivíduos.   

 Com o crescimento do desemprego e da exagerada luta individualista pela 

sobrevivência, os sindicatos devagar vão perdendo força e os trabalhadores abrem mão de 

direitos sociais para poder manter seus empregos, o que se vê é o aumento e a exploração  

do trabalho,  pois os professores são obrigados a submeter-se a várias jornadas de trabalho, 

ressaltando que sempre em péssimas condições, o que prejudica seu desempenho  

profissional. Tudo isso é porque o docente ganha mal, seu salário é baixo e que, para 

compensá-lo têm que trabalhar aceitando essa situação. Isso aparece expresso em artigo 

publicado na revista Nova Escola (Pelegrini, 1999), em que o perfil do professor frente às 

exigências da atual sociedade inclui grande capacidade e condições de adaptação às 

mudanças tecnológicas. 
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Segundo Delors (1997, p.150) “uma das primeiras tarefas dos poderes públicos 

consiste em suscitar um amplo acordo entre os diferentes actores sobre a importância da 

educação e sobre seu papel na sociedade”. 

E em relação às políticas públicas, o mesmo autor assegura que “as políticas 

públicas devem ser políticas a longo prazo, o que supõe que fica assegurada a continuidade 

das opções e a concretização das reformas”. 

Segundo o referido autor, este é o motivo porque, em educação, se deve ultrapassar 

a fase das políticas de vista curta ou aquelas reformas em cascata que aparecem em cada 

mudança de governo, quando o professor e o aluno são os maiores prejudicados. 

 Concluindo, pode-se dizer que o Ministério da Educação e Cultura (MEC) apoiado 

pela mídia repassa à população um diagnóstico de que a educação está bem atendida e 

assessorada, mas isso é, em parte, pois o que presenciamos nas escolas públicas é a falta de 

livros didáticos, falta de recursos de ensino, salas de aula superlotadas, impossibilitando 

um atendimento de qualidade, um sistema de avaliação falha e o desrespeito com a 

profissão “Professor”. 

 A escola é importante para os alunos, principalmente por proporcionar a eles uma 

diversidade de leitura, tema que trataremos no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

LEITURA 

 

 

 

2.1 A formação do professor em leitura 
 
  Este capítulo traz algumas preocupações em relação ao ensino da leitura na escola. 

Diante das dificuldades encontradas no processo de leitura, selecionamos alguns autores 

que podem contribuir para a formação do professor em leitura. 

Quando falamos em leitura, o que vem primeiramente a nossa mente é alguém 

lendo uma revista, um jornal, um livro, um folheto. E quando se diz que uma pessoa gosta 

de ler ou vive lendo, se diz que é consumidor de romances, histórias, contos, poesias e 

outros. Sem dúvida, o ato de ler é usualmente relacionado com o ato da escrita, e o leitor é 

visto como decodificador das letras. Mas o ato de ler vai além da escrita, como “fazer a 

leitura” de um gesto, de uma situação; ler o olhar de alguém; ler o tempo; ler o espaço; as 

ciganas, contudo dizem ler a mão humana e os críticos afirmam ler um filme. O que 

importa é, que, quando escapa dos limites do texto escrito, o homem não deixa 

necessariamente de ler. Lê o horóscopo, o mapa astral, o teatro, a vida e forma a sua 

compreensão de realidade. 

Martins (1988) relata que às vezes passamos muito tempo vendo objetos comuns, 

como uma jarra, um cinzeiro, sem jamais tê-los de fato enxergado; limitamo-los à sua 

função decorativa ou utilitária. Mas um dia, por vários motivos, deparamo-nos diante de 

um deles como se fosse algo totalmente novo. A figura, a cor, o formato que representa daí 

seu conteúdo passa a ter significado e sentido para nós. O que se percebe é o 
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estabelecimento de uma ligação efetiva entre nós e esse objeto. E consideramos sua 

característica, a adequação ou não ao ambiente em que se encontra o material e as partes de 

que se compõem. Podemos imaginar a sua história, as circunstâncias de sua criação, as 

intenções do idealizador, do fabricante ao fazê-lo, as pessoas que o manipularam no 

decorrer de sua produção e, depois de acabado, aquelas ligadas a ele e as que o ignoram ou  

a quem desagrada. Daí podemos parar para refletir “por que não tínhamos enxergado isso 

antes”; às vezes essa questão nos ocorre por um segundo, em outras ela é duradoura, mas é 

muito difícil voltarmos a olhá-lo da mesma maneira. 

O que aconteceu foi que até aquele momento o objeto era apenas algo mais no meio 

de tantas coisas ao nosso redor, com as quais temos familiaridade sem dar atenção, porque 

não dizem nada em particular. 

De súbito, descobre-se um sentido, uma maneira de ser desse objeto que nos 

provocou determinada reação, um modo diferente e especial de vê-lo, enxergá-lo, enfim 

percebê-lo.  Afinal, afirma Martins (1988), podemos dizer que lemos o vaso ou o cinzeiro. 

Tudo aconteceu talvez sem intenção consciente, mas porque houve uma combinação de 

fatores pessoais com o momento, com o lugar e com as circunstâncias. 

Tudo isso pode acontecer também com relação a ambientes, situações do dia- a dia 

e com pessoas com quem convivemos, causando um choque, uma surpresa, até uma 

revelação. Nossa razão, nossa psiquê, nossos sentidos, apenas responderam a algo para o 

que já estavam potencialmente aptos e só então se tornaram disponíveis. E será assim 

também que acontece com a leitura de um texto escrito?  

Segundo Martins (1988) freqüentemente nos contentamos, por acomodação, ou por 

economia em ler superficialmente, como se diz “passar os olhos”. Ao ato de ler não 

acrescentamos algo mais de nós, além do gesto mecânico de simplesmente decifrar os 

sinais, principalmente se esses sinais não se ligam rapidamente a uma  necessidade nossa. 

Se o texto é visual, ficamos cegos a ele, mesmo que nossos olhos continuem fixos aos 

sinais gráficos, as imagens. Se o texto é sonoro, ficamos surdos. Isto é, não o lemos, não o 

compreendemos impossível dar-lhe sentido porque ele diz muito pouco para nós. 

Por essas razões, ao refletirmos sobre a questão da leitura lembramos que Paulo 

Freire (1986, p.22) já dizia que a “a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e 

a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele”. 

Se a definição de leitura está geralmente limitada à decifração da escrita, sua 

aprendizagem, portanto une-se por tradição ao processo de formação global da pessoa, à 
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sua capacitação para o convívio e atuações social, econômica, cultural e política. No 

entanto saber ler e escrever significava entre os gregos e romanos possuir as bases de uma 

educação adequada para a vida, educação que visava não só o desenvolvimento das 

capacidades intelectuais e espirituais, como das aptidões, habilidades, possibilitando ao 

cidadão integrar-se à sociedade. 

Desse modo, se saber ler textos escritos e escrever ainda hoje é algo a que não se 

tem acesso naturalmente, entre os antigos era privilégio de poucos. O aprendizado se 

fundamentava em disciplina rigorosa, por meio de método analítico, caracterizado pelo 

progresso passo a passo: primeiro, decorar o alfabeto; depois soletrar; e por fim decodificar 

palavras soltas, frases, até chegar a textos contínuos.  

De qualquer maneira, depois de séculos de civilização, as coisas hoje não são muito 

diferentes. O que vemos são muitos educadores, que não conseguiram superar a prática 

formalista e mecânica, enquanto, para a maioria dos educandos, aprender a ler se resume a 

decorar signos lingüísticos; por mais que se tente dar um novo olhar para os métodos 

sofisticados, prevalece a pedagogia do sacrifício, “do aprender por aprender”, sem ensinar 

o “por que” o “como” e o “para quê”, impedindo compreender corretamente a função da 

leitura, o seu papel na vida das pessoas e da sociedade. 

Também é de nosso conhecimento que nenhuma metodologia de alfabetização, seja 

ela atualizada ou não, leva por si só à existência de leitores efetivos. Uma vez alfabetizada, 

a maioria das pessoas se limita à pequenas leituras, mesmo suspeitando que ler significa 

inteirar-se do mundo. Afinal, as crianças precisam de liberdade para se tornar leitores, de 

fato. Para tanto, necessitam “saber ler” e isso, significa “decodificar”, ou seja, 

compreender o texto em primeiro lugar. O livro deveria ser sempre valorizado como objeto 

de prazer e conhecimento. 

Diante disso, a leitura seria a ponte para o processo educacional eficiente, 

proporcionando a formação integral do indivíduo. É fundamental que, conhecendo os 

limites de sua ação, o educador repense sua prática profissional e passe a agir 

objetivamente diante dos desencontros e desafios que a realidade apresenta. 

No entanto, a respeito de todas as tentativas de uma visão sistemática e metódica, se 

nos for perguntado o que é, o que significa a leitura para nós mesmos, com certeza cada 

um chegará a uma resposta diferenciada. Isso porque se trata de uma experiência 

individual, cujos fins não estão demarcados pelo tempo, em que nos detemos nos sinais, ou 
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pelo espaço ocupado por eles. Salienta-se que, por sinais, entende-se qualquer tipo de 

expressão formal ou simbólica, configurada pelas diversas linguagens. 

Frank Smith (apud Martins, 1988) psicolinguista norte-americano, estudando sobre 

a leitura, mostra que, aos poucos, os pesquisadores da linguagem passam a considerá-la 

como um processo, no qual o leitor participa com uma aptidão, que não depende 

basicamente de sua capacidade de decifrar sinais, mas sim de sua capacidade de dar 

sentido a eles, compreendê-los, o que tem muito a ver com a transmissão de significados 

feita pela família.  

A leitura, portanto, vai além do texto e começa antes do contato com ele. O leitor 

assume um papel atuante, deixando de ser mero decodificador ou receptor passivo. O 

contexto em que ele atua, as pessoas com quem convive passam a ter influência em seu 

desempenho na leitura. O dar sentido a um texto implica sempre levar em conta a situação 

desse texto e de seu leitor. 

Então, a leitura se realiza a partir do diálogo do leitor com o objeto lido, como 

anteriormente foi relatado, seja escrito, sonoro, seja um gesto, uma imagem, um 

acontecimento. Que esse diálogo seja referenciado por um tempo e um espaço, uma 

situação; sempre desenvolvido de acordo com os desafios e as respostas que o objeto 

apresenta, em função de expectativas e necessidades, do prazer, das descobertas e do 

reconhecimento de vivências do leitor. 

Diante disso, aprender a ler significa também aprender a ler o mundo, dar sentido a 

ele e a nós próprios, o que, mal ou bem, fazemos mesmo sem ser ensinados formalmente. 

Conhecer o mundo seria o momento de desvendar, de descobrir os conhecimentos 

culturalmente construídos, como a leitura com a finalidade de investigar, de saber mais e 

melhor das coisas que existem no mundo, em todas as áreas de conhecimento. O papel do 

educador não seria apenas de ensinar a ler, mas a de criar condições para o educando 

realizar a sua própria aprendizagem, conforme seus próprios interesses, necessidades e 

fantasias. Criar condições de leitura não implica apenas alfabetizar ou propiciar acesso aos 

livros. Antes de tudo, trata-se de dialogar com o leitor sobre a sua leitura, sobre o sentido 

que ele dá a situações reais ou imaginárias. 

O papel do educador, no entanto, foi compreendido não necessariamente como o do 

especialista em educação ou do professor, mas como o do de um indivíduo letrado que 

sabe algo e se propõe a ensiná-lo a alguém. 
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Hoje, uma grande preocupação com os chamados métodos de alfabetização, que 

para muitos dos professores são definidos como um conjunto de materiais, técnicas e 

procedimentos para se atingir a um fim. Ou melhor, um conjunto programado que 

direcionará as atividades tanto do professor como do aluno. 

Os métodos de alfabetização, mesmo os que começam o processo das partes para o 

todo, como os que começam do todo para as partes, têm como pressupostos básicos um dos 

mais usados processos de alfabetização, o silábico, que é a aquisição da linguagem como 

um processo mecânico no qual o educando simplesmente repete e enuncia os sons, no caso 

do processo fônico, quando ocorre o estímulo do ambiente, ou seja, aprende-se a falar a 

partir dos condicionamentos a que a criança está exposta através da imitação. 

Nesta visão, a alfabetização surge primeiramente a partir da associação da letra e 

sua soletração, dando realce à leitura pelas crianças de palavras das quais elas possam 

estabelecer correspondências regulares de soletração e som, sem nenhuma preocupação 

com o significado. As unidades pequenas da língua como a sílaba, o fonema ou a palavra 

são fatores básicos que podem ser entendidos isoladamente, independentes do contexto 

onde são produzidos. 

Usando como referência o processo da alfabetização, o mais forte nesse momento 

deverá ser o ler para gostar de ler. A questão é bem simples, primeiro a sedução, o 

encantamento, a paixão a emoção; depois a tomada de consciência do que está fazendo, a 

razão, o conhecimento, o domínio. Se o objetivo é gostar de ler, a metodologia precisa ser 

o prazer, o deleitar-se e só. Para que o objetivo da sedução seja alcançado, não pode haver 

situações forçadas, impostas. O educador precisa enxergar que o momento da construção 

do leitor deve ser um momento pedagogicamente tranqüilo e, para isso, precisa usar a 

clareza de objetivos. 

A melhor política seria aquela que trabalha a leitura pela leitura, a política da não 

obrigatoriedade da resolução de atividades escritas ou orais com o texto lido. 

A nossa literatura infantil tem sido, com poucas exceções, fria, desengraçada, 

pretensiosa. Ler algumas páginas de certos livros de leitura equivale a uma vacina 

preventiva contra livros futuros, isso observamos claramente entre os nossos alunos. 

 Tudo o que fazemos por obrigação tende a ficar desagradável e desinteressante. 

Fichamentos, resenhas e provas não ajudam. O educador deve incluir atividades opcionais 

tais como: ler em voz alta para a turma, selecionar vários títulos, pois escolher um livro só 

para a turma deve ser evitado, pois nem todas as crianças gostam dos mesmos assuntos. 
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2.2 A literatura Infantil 
 
 A literatura infantil moderna, feita para crianças pré-escolares, basicamente 

caracteriza-se por textos simples, diretos, sem muito detalhamento da trama ou 

personagens, e, portanto, são interessantes para serem usados no início do processo de 

construção do hábito de leitura, uma vez que são histórias rápidas e fáceis de serem lidas. 

Zilberman (1981) expressa que a literatura infantil é agente de conhecimento, 

proporcionando discussões, questionamentos dos valores, exigidos pela sociedade, e seu 

uso em sala de aula desenvolve o crescimento dos horizontes cognitivos do leitor. 

A autora afirma que a sala de aula é o lugar apropriado para o desenvolvimento do 

gosto pela leitura, como também o espaço onde acontece a cultura literária. 

O uso da literatura aproxima aos poucos o leitor, através da ficção, da realidade, na 

qual há ligações com que o leitor vive no dia-a-dia. Por mais exagerada que seja a 

imaginação e a criação da obra do escritor, ou por mais afastadas que estejam do tempo e 

do espaço, constitui-se o fato de que houve a comunicação com o leitor, porque ainda 

retrata seu mundo, com seus problemas, com suas dificuldades e soluções, auxiliando-o e 

dando condições de conhecer melhor esse mundo. 

E do contato entre o mundo representado pelo escritor no texto e a realidade da qual 

participa seu leitor é que resulta a relação entre a obra e o leitor. Esse contato, esse 

convívio com o texto, leva ao alargamento de novos horizontes, havendo assim um 

intercâmbio de conhecimentos entre o texto e o leitor, verificando-se aí o fenômeno da 

leitura. Mesmo que no momento não haja absorção de uma mensagem, aconteceu uma 

convivência íntima com o mundo criado através do imaginário. Assim Zilberman (1981) 

explica que a obra literária não se restringe a um determinado conteúdo comprovado, mas 

depende do entendimento individual da realidade que recria. 

Zilberman compreende que o educador deve produzir as muitas visões que cada 

criação literária propõe, despertando as várias interpretações pessoais, pois é claro, que 

estas são conseqüências do entendimento que o leitor alcançou. 

A autora ainda observa que a função do educador não é apenas ensinar a criança a 

ler corretamente, a dominar os códigos que possibilitam a mecânica da leitura, mas é 

função sua também manifestar e mostrar a importância da compreensão do texto, através 

do incentivo da leitura, prestando ajuda à criança para perceber os seres humanos, os 

temas, as tramas que surgem em meio à ficção, formando assim o leitor crítico. 
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De acordo com Zilberman (1981) a literatura infantil é conduzida a realizar a sua 

função formativa, fornecendo subsídios para uma emancipação pessoal. Praticada em sala 

de aula, alarga o conhecimento de mundo, e surge como um elemento básico que mostrará 

à escola o rompimento com a educação tradicional. O uso do livro literário na escola 

emerge da ligação que constitui com o leitor, despertando-o para um indivíduo crítico e 

também ressalta a importância do papel transformador, que pode exercer dentro do 

processo educativo. 

Assim, essa autora não só ressalta que deve ser dada maior importância à formação 

do professor em literatura infantil, como também apresenta uma proposta de formação do 

mesmo, pois nem todos os cursos de magistério formam o professor nesse aspecto.  

É muito importante para a formação de qualquer criança ouvir histórias. Escutá-las 

é o começo da aprendizagem para ser um leitor com um caminho cheio de descobertas. 

Vale ressaltar que a literatura infantil, dentro do contexto pedagógico, de um lado 

tem relação comunicativa leitor-obra, e de outro a família e a escola. 

O que acontece é que há, com o trabalho com a literatura infantil um investimento 

na inteligência e na sensibilidade da criança. 

Bettelheim e Zelan (1992), pesquisadores sobre a leitura na escola, dentro de um 

outro referencial, o psicanalítico, mostram que, quando uma criança ao ler um texto comete 

erros mudando as palavras ou letras, devemos levar em conta a possibilidade de que ela lê 

uma palavra por outra, porque quer mudar o objeto ou o sentido ao qual se refere a palavra. 

Essa substituição da criança por letras ou palavras, às vezes, é vista pelo professor como se 

fosse um erro atribuído à incapacidade de decodificar. Pode acontecer que a criança retira 

as letras da palavra impressa, acrescentando-lhe uma única letra, isso indica que a criança 

percebeu corretamente a palavra impressa e sua significação, mas preferiu não aceitar e 

encontrou a solução de substituição de letra que vinha ao encontro dos seus propósitos. 

Enquanto o professor imagina que o erro de leitura da criança mostra 

incompetência, a criança pode ver esse mesmo erro de forma diferente. Assim, aquilo que 

o professor percebe como um modelo de uma incapacidade de uma criança para a leitura, a 

criança pode encarar como uma armadilha. 

Segundo Bettelheim e Zelan (1992), as descobertas da psicanálise alertam que, não 

são só os erros das crianças atribuídos à desatenção, inexperiência, falta de conhecimento 

possam ser fatores de contribuição positiva, mas,  também que, para as crianças que estão 

aprendendo a  ler  e que se encontram numa idade dominada por emoções, é difícil separá-
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las da gravura, do conhecimento sobre o qual lê, projetando suas emoções, preocupações 

na palavra impressa. Assim, não possuindo o autocontrole, ela ainda não aprendeu a 

separar a palavra que está impressa dos sentimentos que a palavra lhe desperta.  

  Outra maneira em que a criança experiencia as palavras é como símbolos, 

significando objetos, ações e sentimentos. A criança está convencida de que as palavras 

têm poder mágico e uma pessoa pode muito bem manipulá-las. Assim, no estudo de 

Bettelheim e Zelan (1992), um erro na leitura podia ser atribuído a um desejo de ler 

diferentemente e não a uma incapacidade de ler corretamente. A formação do professor, 

para ensinar leitura, deve, pois, contemplar esses aspectos. 

Smith (1989) em seus estudos mostra que as palavras são compreendidas como um 

todo, da mesma maneira como se dá o reconhecimento de outro objeto qualquer, sem uma 

análise de suas partes. 

A escola hoje, precisa assumir seu papel de formadora, de construtora de leitores, 

não para explorar suas disciplinas através da leitura, isso acontecerá naturalmente depois, 

mas para abrir as portas do mundo dela. 

 

2.3 Leitura no Brasil 
 
   A Associação de Leitura do Brasil foi fundada em 1981 e é atualmente presidida 

por Ezequiel Theodoro da Silva, que vem lutando ardentemente para a transformação da 

leitura em uma prática social neste país de poucos leitores. Para tanto vem promovendo 

atividades como: a organização dos Congressos Brasileiros de Leitura - os COLEs - como 

espaços públicos e privilegiados da discussão sobre a leitura no Brasil; a participação em 

Seminários e Cursos pelos diferentes Brasis; as aulas ministradas na universidade e outras. 
  Enquanto Paulo Freire (1986) enfatizava que deveria ser retirada a leitura das 

quatro paredes da sala de aula, porque não se forma um leitor com uma ou duas cirandas e 

nem com uma ou mais sacolas de livros, se as condições sociais e escolares subjacentes à 

leitura, não forem consideradas e transformadas, Silva (1998) defendia a leitura na escola 

como objeto de conquista que caminha junto à outra conquista: a conquista da leitura como 

prática social. Portanto, se no nosso meio essa prática não existe, não basta descobrir e 

denunciar suas razões históricas e atuais é necessário optar por uma mudança e construir 

esta mudança. 
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 Há uma grande preocupação com a falta de interesse do brasileiro em adquirir 

livros, o que é compensado pelas máquinas de xerox, pelos mimeógrafos, pelas apostilas, 

produtos de consumo rápido, disponíveis, descartáveis; nunca o livro por inteiro, porque 

seria trabalhoso estudá-lo para extrair dele somente o que se busca. O que percebemos é 

que não há busca, engolem-se informações pré-fixadas como conteúdos; não se degustam 

conquistas, as respostas pré-fabricadas, se repetindo, não exigem o trabalho de cortar, 

mastigar, degustar – o preparo está pronto e acabado. 

 A busca da mudança, da transformação da leitura para uma leitura voltada para a 

prática social, envolve todos os comprometidos com a prática pedagógica da leitura em 

todas as disciplinas ministradas na escola, se assim não ocorrer, o velho ensino livresco 

continuará por um tempo maior, quanto menor for o acesso da população ao livro, pois 

quanto menos se lê, mais autoritária e única é a leitura das “autoridades”. Então, lutar pela 

leitura, pelo livro, pela biblioteca é uma forma de lutar contra o ensino autoritário, 

repetitivo, alienante e acima de tudo livresco. 

 Temos no Brasil, grandes e importantes lingüistas e estudiosos da linguagem tais 

como: Cagliari, Terzi, Kato, além de outros, que já começaram a desenvolver trabalhos 

significativos acerca do ensino da leitura e já sabemos que esse ensino não é só função do 

professor de português, mas a ele compete o dever de desenvolver habilidades e 

competências de leitura em seu aluno. Cagliari, por exemplo, tem feito um estudo 

exaustivo sobre a alfabetização e os processos de leitura, enfocando a leiturização e as 

habilidades de escrita. Kato trabalha a escrita sob uma perspectiva psicolingüística, 

passando pela natureza da linguagem escrita como objeto de estudo, pela leitura e 

produção da linguagem escrita como atividades cognitivas, além da compreensão dos 

processos de aprendizagem.  O que acontece em uma sala de aula é fundamental para 

determinar se as crianças ou jovens irão se tornar leitores ou não. É lógico que muitos não 

dependerão somente da escola, porque já trazem uma história com bases importantes para a 

formação de leitor. Entretanto, a função do professor de Português é fundamental. 

 É preciso facilitar e promover a vontade de ler. Aprende-se a ler, também por meio 

da leitura, além de se aprender com a leitura. Contudo, o mais importante é encontrar 

sentido na leitura, o prazer de ler, de descobrir, através dos textos. A leitura não pode ser 

tomada como algo obrigatório e sofrido, mas acima de tudo, como algo útil, satisfatório, 

significativo, ou seja, um trabalho interativo. Até mesmo entre os professores, aqueles que 
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deveriam estar pessoalmente envolvidos com a promoção da leitura de crianças e jovens, 

não existem o hábito de ler.  

 O jornal A Tarde, de 15 de novembro de 2001- Salvador BA, por meio do artigo 

escrito por Boaventura intitulado “Retrato da Leitura no Brasil” mostra uma recente 

pesquisa realizada em grandes cidades brasileiras pela Revista do Livro Universitário, de 

julho e agosto de 2001, encomendada pela Câmara Brasileira do Livro, pelo Sindicato 

Nacional dos Editores, apoiada pela Associação Brasileira dos Editores de Livros 

(Abrelivros) e Associação Brasileira de papéis e celulose. Tal pesquisa revela dados 

importantes. A investigação pressupõe a existência de 86 milhões de adultos alfabetizados. 

No total, são 26 milhões de leitores no país. As regiões com maior número de 

consumidores de livros são: Sudeste com 9,3 milhões, Sul com 2,9 milhões, Nordeste com 

2,8 milhões e Centro-Oeste com 1,7 milhões. A Cidade de São Paulo é a pioneira, com o 

maior mercado, com um milhão e meio. A pesquisa mostra que dois terços dos 

compradores pertencem às classes B e C. Mais de 60% dos compradores possuem a idade 

acima de trinta anos. Aqueles que compram pelo menos um livro por ano são 17,2 milhões. 

O livro mais lido continua sendo a Bíblia. A compra de livros para os homens é como 

instrumento de ascensão profissional, e para as mulheres é à procura da paz interior e 

também um bom presente. 

 É inacreditável, mas o Brasil, diante desse diagnóstico, ocupa o oitavo lugar na 

produção livreira no ranking mundial em 11% mais do que a França e 8,5 vezes mais do 

que Portugal. Contudo há grandes estratégias de vendas inovadoras, como os clássicos 

vendidos em bancas de jornal com tiragem de 150 mil exemplares. Nas grandes capitais 

estão os maiores compradores, Brasília lidera a posição com 69% e São Paulo com 36%, 

entre os que leram um livro em três meses. A classe A lidera nas compras, mas o leitor 

típico que consome mais livros são os da classe B e C como já foi divulgado 

anteriormente. 

 O livro didático representa um expressivo montante no mercado, sendo a grande 

parte adquirida pelo governo federal, que é o responsável pela posição da indústria 

brasileira no escalão internacional. 

 Medidas urgentes devem ser tomadas como a formação de profissionais no setor, 

pessoal que conheça e que possa orientar os leitores na compra de livros, facilitando o 

acesso. Também um problema sério é a falta de acervo e atualização desse acervo das 
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bibliotecas públicas que são a garantia do acesso do estudante ao livro, afirma Boaventura 

diretor geral do jornal A Tarde, no artigo referido. 

 O próprio Ministério da Educação e Cultura constata que professor brasileiro não 

tem hábito de ler, conforme artigo publicado no Correio da Paraíba em 29 de agosto de 

2001. Diz o artigo escrito por Dias: “Os professores que atuam na educação infantil, ensino 

fundamental e educação de jovens e adultos, em todo o país, simplesmente não têm o 

hábito de ler e sentem grande dificuldade em escrever”. Para tentar mudar esse quadro o 

MEC tem encaminhado técnicos para desenvolver o programa de “Parâmetros em Ação”, 

que é fundamentado em quatro pontos básicos, dentre eles, o estímulo à leitura e à escrita 

entre os docentes.  

 “Não é culpa dos professores, pois eles passaram por um modelo de ensino que 

não estimula a leitura, mas apenas a repetição de determinado conteúdo didático”, 

explica Roberta Pânico, consultora do MEC, entrevistada por Dias, para o Correio da 

Paraíba em 29 de agosto de 2001. Para tentar atrair a atenção dos professores e estimular 

neles o gosto pela leitura, a consultora do MEC sugeriu uma técnica bem especial: LER. 

“É isso mesmo, levar para esses encontros vários textos e livros, que são lidos nas 

atividades práticas e, principalmente, comentados. A partir desse exercício espera-se que 

o docente inclua na sua rotina de vida a leitura. Hábito esse que certamente passará a ser 

cobrado nos alunos”, afirmou a referida consultora. 

 Já para estimular o hábito de escrever a consultora do MEC vêm aconselhando aos 

professores a criar uma espécie de “diário a bordo”, ou seja, uma agenda onde eles anotem, 

dia a dia, o que já aprenderam, as principais dúvidas, as idéias que pretendem aplicar em 

sala de aula. Não estamos realizando um curso de treinamento. Mas, tentando definir, com 

os professores, quais são as nossas estratégias para encontrar um modelo de atuação que 

possa atualizar o docente.   

O MEC também pretende desenvolver entre os docentes o hábito de pensar na 

atividade prática, na sala de aula. E o quarto ponto básico da ação do MEC é estímulo para 

o estudo em grupo. “Os docentes afirmam que sabem trabalhar em parceria, quando na 

verdade, eles não têm muita habilidade para aproveitar a experiência vivida por colegas, 

ou por município vizinho. A troca de experiências é muito importante”, concluiu assim a 

entrevista a consultora do MEC.  
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Através da proposta “LER”, as escolas devem programar encontros possibilitando 

aos professores exercer a prática pedagógica da leitura, através do contato direto com 

livros e textos, provocando comentários, discussões e o interesse pela leitura. 

 Mas existe uma preocupação e ao mesmo tempo uma apreensão de que essas ações 

fiquem apenas no papel e nos planos, não atingindo assim o objetivo, pois diante do quadro 

caótico em que se encontra a situação do professor para sobreviver, em que não há tempo 

disponível para encontros e trocas de experiências, discussões, envolvido que sempre está 

o professor com o excesso de atividades, muitos cumprindo uma jornada dupla de trabalho, 

fica muito difícil a execução de planos como esses. Acresce-se a isso o baixo poder 

aquisitivo dos professores, impossibilitando-lhes a compra de livros ou outros materiais 

escritos que possam auxiliá-los. 

 O que acontece é que, há um certo desencorajamento por parte do professor. O 

problema pode estar nas grandes lacunas citadas acima. Afinal, somam-se a elas, a falta de 

infraestrutura, a falta de oportunidades de estudo e outras. 

 Portanto, uma pesquisa de intervenção que busque formas alternativas de 

desenvolver o gosto pela leitura, que não sobrecarregue o professor e possa contar com a 

parceria da família, talvez possa ser útil à escola e estreitar laços família-escola, como a 

que está sendo aqui proposta. 

 

2.4 Leitura na escola 
 
 Para começarmos a discutir sobre a leitura na escola temos que partir de algumas 

noções e observações sobre essa atividade na escola. 

 De uma forma geral, na escola pode-se constatar uma variedade de espaços e ações 

que potencializam práticas de leitura diferenciadas. Em relação aos espaços de trabalho 

com a leitura, buscamos evidenciar, por um lado, os espaços da escola como um todo e, 

por outro lado, o espaço da sala de aula.  

 Sabemos que a atividade básica desenvolvida pela escola para a formação dos 

alunos é a leitura. E o melhor que a escola pode oferecer aos alunos deve estar voltado para 

a prática da leitura. O aluno, muitas vezes, não resolve problemas de matemática, não 

porque não saiba matemática, mas porque não sabe ler o enunciado do problema. Ele até 

sabe resolver as quatro operações como: somar, multiplicar, dividir e subtrair, mas ao ler 

um problema não sabe o que fazer com os números  e a relação destes números com as 
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realidades a que se referem. O que percebemos de fato é o não entendimento mesmo do 

português que lê. Verificamos que a maioria dos nossos alunos não foi preparada para ler 

problemas de matemática, para ler números e relações quantitativas. É preciso ensinar 

também o português que a matemática usa e o português que as outras disciplinas usam. 

 Observamos quantos alunos se saem mal nas avaliações de qualquer disciplina, 

depois de terem estudado o assunto e de saberem bem a matéria. Talvez seja porque não 

entendem, ou às vezes entendem errado o que lhes foi perguntado. A escola precisa ensinar 

os alunos a ler e a entender não só as palavras, as histórias das antologias, mas também os 

textos específicos de cada disciplina. Portanto, a leitura não pode ficar limitada à literatura. 

 Cagliari (1993) afirma que ler é uma atividade extremamente complexa, abrangente 

e envolve problemas não só semânticos, culturais, ideológicos, filosóficos, mas até  

fonéticos.  Tudo o que se ensina na escola  está diretamente ligado à leitura e depende dela 

para se manter e desenvolver. 

 Segundo o autor, a leitura é a realização do objetivo da escrita, pois quem escreve, 

escreve para ser lido. Muitas vezes, ler é um processo de descoberta, como a busca do 

saber científico. Muitas vezes é um trabalho que requer muita paciência, perseverança, um 

trabalho desafiador semelhante à pesquisa laboratorial.  A leitura é uma atividade 

especificamente individual e duas ou mais pessoas dificilmente fazem uma mesma leitura 

de um texto, é uma atividade de assimilação de conhecimento, de reflexão, de 

interiorização. No entanto, a escola que não produz a prática da leitura, certamente está 

fadada ao insucesso.  

Muitas pessoas analfabetas ou semi-analfabetas conseguem, às vezes, sair-se bem 

economicamente, mas nem por isso deixam de ser pessoas vazias, são pobres 

culturalmente. Possuem a riqueza externa, sabem se virar na sociedade. Só a experiência da 

vida, por mais rica que seja, não é suficiente para fornecer uma cultura sólida e geral. 

 A escola trabalha a leitura como uma decifração e uma decodificação. O leitor em 

primeiro lugar decifra a escrita, depois entende a linguagem que encontrou, depois em 

seguida decodifica todas as implicações que o texto tem e, por fim, reflete sobre tudo isso e 

forma o próprio conhecimento e opinião sobre o que leu.  

 Percebemos que, muitas vezes, na escola, cada criança lê a seu modo, e isso não é 

mal, mas é o que deve acontecer, e a escola diante disso, deve respeitar a leitura de cada 

criança. Uma criança não lê como um adulto. Por serem de meios sociais diferentes, 

crianças não lêem do mesmo jeito também, podem ler, mas de maneiras diferentes. 
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 Através de seus estudos, Cagliari (1993) mostra que a leitura só se realiza através 

dos mesmos mecanismos de produção da fala. Quem fala a língua com facilidade, 

fluentemente e com rapidez é capaz de ler bem e rapidamente, mas quem fala com 

dificuldade irá ler também com dificuldade, pois o funcionamento dos mecanismos de 

produção da fala ficarão a todo instante comprometidos com as dúvidas, com as correções. 

 A criança que em seu meio fala numa variedade do português diferente da que a 

escola usa e que aprende que a leitura deve ser feita na linguagem da escola, levará esse 

costume para a vida e quando for ler, precisará fazer um grande esforço para conciliar 

rapidez de leitura e compreensão. Assim, determinadas crianças fazem até uma leitura 

silabada, porque a escola as treinou somente nesse tipo de leitura. 

 Um leitor que possui a habilidade de ser um falante da sua língua, provavelmente 

terá facilidade para desenvolver na leitura, e ser falante é uma característica indispensável 

para uma leitura mais rápida e compreensiva. Já ao contrário, aquele leitor que não possui 

essa habilidade, assume estratégias diferentes do que faz um falante. Cria uma “língua 

nova”, segundo observações de Cagliari (1993) em grande parte baseada nas normas de sua 

própria língua, misturando normas que ele mesmo inventa, com estratégia pessoal. Assim, 

irá formando o conhecimento que ele tem da língua e, se depois de um certo tempo, 

resolver ser também um leitor falante, terá grandes dificuldades para desfazer-se dos erros 

e interiorizar as verdadeiras normas daquela língua, dificilmente conseguindo um resultado 

positivo.  

 De acordo ainda com Cagliari (1993) uma leitura pode ser ouvida, vista ou falada. 

Um texto pode ser decifrado e decodificado por alguém que traduz o escrito numa 

realização da fala. Esse tipo de leitura acontece com certos profissionais  nos primeiros 

anos escolares. Geralmente não lemos em voz alta fora da escola. Quando algumas pessoas 

são solicitadas a ler, ficam envergonhadas, dão desculpas, dizendo que não sabem ler 

direito. Isso porque a leitura oral, falada, é vista, geralmente, com preconceitos lingüísticos  

da sociedade, como devendo ser a realização plena do dialeto-padrão no seu nível mais 

formal. 

 O autor também relata que a leitura oral é feita, não somente por quem lê, mas pode 

ser dirigida a outras pessoas, que também “lêem” e participam, ouvindo o texto. É desse 

modo que ocorrem os primeiros contatos das crianças com a leitura. Os adultos lêem 

histórias para elas, e ouvir histórias é uma forma de ler. A diferença entre ouvir a leitura e 

ouvir a fala está em que a fala é produzida espontaneamente, ao passo que a leitura é 
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baseada num texto escrito, que tem características próprias diferentes da fala espontânea. 

Ouvir uma leitura equivale a ler com os olhos, a única diferença reside no canal pelo qual a 

leitura é conduzida do texto ao cérebro. 

 Durante muito tempo, a nossa cultura se constituiu de livros escritos e da leitura 

silenciosa visual. Por exemplo, os conventos  conservam desde tempos remotos o hábito da 

leitura pública, em que o leitor lê para a comunidade.  Hoje, até as poesias são lidas na 

solidão de cada um, e ninguém estranha que uma forma lingüística que nasceu para ser 

ouvida, por suas características melódicas e rítmicas, não seja mais usada. Portanto, nem 

sempre a leitura visual silenciosa é a mais adequada para certos textos que foram feitos 

com a intenção de serem lidos oralmente ou ouvidos. 

 A leitura visual tem grandes vantagens, como, não só não inibe o leitor por questões 

lingüísticas, como permite ainda uma velocidade de leitura maior, podendo ele fazer 

paradas quando quiser e recuperar passagens já lidas, o que a leitura oral de um texto não 

costuma permitir. Portanto, podemos concluir, diz Cagliari  que a leitura silenciosa e ouvir 

a leitura são meios que favorecem a reflexão sobre o texto . Segundo Cagliari (1993) na 

escola se ensina mais aos alunos o uso da leitura visual silenciosa, individual para a 

reflexão, do que o da leitura oral pública. 

 A leitura oral, falada ou vista confere-se foneticamente de forma semelhante à 

percepção auditiva da fala. A leitura visual, falada ou silenciosa além de pôr em 

funcionamento o mesmo mecanismo de percepção auditiva da fala para decodificação do 

texto precisa pôr em ação os mecanismos da escrita. Se um texto for escrito com caracteres 

japoneses ou gregos, não será possível alguém ler o texto se não for capaz de decifrar a 

escrita. O texto pode ser até conhecido do leitor, ele pode saber de cor, como uma cantiga 

de roda, mas, porque não consegue decifrar a escrita, não é nem sequer capaz de desconfiar 

do que trata aquela grafia estranha. Assim, uma criança que começa a ler encontra 

dificuldade semelhante. A facilidade ou dificuldade específica do texto se torna  irrelevante 

com relação à dificuldade específica de decifração propriamente dita da escrita. A palavra 

casa não é uma palavra fácil de ler só porque é de uso comum na fala da pessoa. Depois de 

decifrada, pode ser de fácil compreensão (Cagliari, 1993) 

 A escola, em geral, comete uma injustiça com as crianças, não levando em conta a 

dificuldade da decifração na leitura. Considera-se muito errado dizer que a leitura não é 

decifração da escrita, exigindo-se da criança que aprenda a ler desempenhando atividades 
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que só o leitor habilidoso e treinado domina. As crianças precisam de tempo para decifrar a 

escrita. Cada criança tem um ritmo próprio que precisa ser respeitado. 

 Ferreiro e Teberosky (1980) mostraram com suas pesquisas que, como qualquer 

outro aspecto do desenvolvimento do ser humano, a lecto-escrita passa por fases, não 

acontecendo de repente. Assim, a criança inicia com garatujas, tentando escrever como o 

adulto, até chegar à escrita em que há a correspondência entre fonemas e grafemas, como 

na escrita do adulto letrado. Essas autoras também pesquisaram sobre a leitura com 

gravuras e sem gravuras, sobre o espaçamento entre as palavras, entre outros aspectos 

estudados, descobrindo que a criança formula hipóteses para a escrita da sua língua e as 

experimenta, mesmo que com isso cometa erros considerados graves pelos adultos.  

Cagliari (1993), por outro lado, observa que os alunos, desde as primeiras leituras 

em voz alta, deveriam ser treinados a fazer uma leitura expressiva. Esse exercício deve ser 

feito no início, porque auxilia a própria compreensão do texto, sobretudo numa fase em 

que a criança ainda está muito presa à decifração da escrita, fazendo com que ela dê mais 

valor aos aspectos interpretativos do texto, fonética e semanticamente. Tal exercício 

possibilita, assim, que a criança desde cedo não faça aquele tipo de leitura silabada, 

truncada por pausas, vagaroso, sem ritmo, sem entonação, sem expressão nenhuma.  

O educador precisa, portanto, distinguir entre a atividade de decifração de letras em 

palavras, da leitura de texto propriamente dita. Para a criança ler um texto é preciso deixar 

antes, que o estude, decifre-o e treine sua leitura. Ela não pode lê-lo diretamente sem 

conhecê-lo. É frustrante para a criança que lê, para os colegas que ouvem e para o 

educador que percebe que não soube ensinar como ler corretamente. 

 Os locutores e atores de teatro e televisão, chamados de profissionais da leitura, 

antes de ler ou representar, ensaiam como vão dizer o texto, estudam-no, tentam várias 

interpretações até chegar ao melhor resultado. E a escola muitas vezes não deixa seu aluno 

preparar suas leituras e não ensina a ele como preparar uma boa leitura. Segue hábitos 

estranhos de surpreender os alunos, como se eles fossem máquinas sempre prontas a 

realizar a própria tarefa. Portanto, a preparação para a leitura em voz alta é indispensável.   

 Para Goodman (1987), o aprendizado da leitura envolve o desenvolvimento de 

estratégias para obtenção de sentido, através do texto. Portanto os professores devem 

colocar seus alunos diante de textos significativos e interessantes para eles. Também assim 

concorda Topping (1989), ao propor que os alunos escolham os textos, para a leitura com 

os pais.   
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Desde o início da aprendizagem da leitura, alguns aspectos parecem ser relevantes 

como: “aprende-se a ler com textos e não com frases, menos ainda com palavras e jamais 

com sílabas” (Foucambert, 1994, p.37). De acordo com o autor, para aprender a ler é 

necessário o exercício de atos de leitura, estar em prática com diversos escritos e observar 

como muitas pessoas o fazem, podendo ser textos escolares ou não. Os textos que o autor 

sugere para o ensino da leitura devem ser relativos a experiências e preocupações das 

crianças, e sendo assim, a leitura constituir-se-á de interesse ou necessidade infantil. 

 Teberosky (1994) analisa que a criança já possui conhecimentos sobre a escrita e a 

leitura como atividade, bem cedo, mesmo antes de estar alfabetizada, pois já identifica a 

direção da leitura, a orientação da grafia, já percebe traços relativos como tamanho e forma 

das grafias, quantidade e variedade. Esses conhecimentos são alcançados através da 

interação com materiais escritos e do contato com pessoas que usam esse material como os 

pais, irmãos mais velhos ou outros adultos. 

 A autora lembra ainda a importância do contato da criança com histórias infantis 

aumentando seus conhecimentos, não somente sobre esse tipo de literatura, mas sobre a 

estrutura do texto e a linguagem escrita. 

 Portanto, observamos que o aprendizado da leitura é o acesso ao mundo simbólico 

da linguagem escrita. Entre as atividades escolares, a leitura é a que objetiva levar a 

compreensão do texto, seja ela silenciosa ou oral, individual ou em grupo. Nem sempre as 

atividades de sala de aula privilegiam a compreensão do escrito, mesmo considerando que, 

em muitas situações, a compreensão é meio para a realização de tarefas e resolução de 

problemas. O desenvolvimento da compreensão leitora pressupõe atividades específicas, 

cuja finalidade seja a busca do sentido. 

 

2.5 Ambientes de letramento 
 
 Iniciamos esta parte do trabalho, com o pressuposto de que a leitura é uma prática 

sóciocultural inserida nas relações de poder da sociedade. Entender o letramento de grupos 

sociais e principalmente de grupos das camadas populares pressupõe a análise das práticas 

de leitura e escrita que fazem parte dos contextos e instituições, em que esses grupos 

sociais estão inseridos. 

 Com certeza, bem antes de a criança chegar à escola, o sucesso escolar é 

largamente construído pela maneira de viver em família, em casa, principalmente no que 
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concerne ao aprendizado da leitura e da escrita. Dois fatores são preponderantes: o meio no 

qual a criança evolui, com os conteúdos de impregnação que ela recebe e a rede de 

relações positivas e negativas que entrelaçam sua vida afetiva. A maneira como a escrita e 

a leitura são recebidas em casa determina em grande parte a maneira pela qual a criança vai 

recebê-las. Se ela estiver já habituada a ouvir em casa frases como: “O que você está 

fazendo aí, sem fazer nada? Lendo!”, “Não adianta ler as instruções ou orientações, elas 

são mal escritas, a gente nunca entende nada”, se a criança nunca viu seus pais lerem por 

prazer, se a perspectiva de ter de ler e escrever é recebida com ansiedade, podemos 

perceber que a criança verá a aprendizagem da leitura e da escrita como uma apreensão, 

uma preocupação, dificultando assim a sua aquisição e até mesmo bloqueando a sua 

aprendizagem. 

 Maimoni (2002) mostrou em seu estudo como a produção de texto pode ficar 

prejudicada em um contexto em que o escrever é percebido por mães como uma atividade 

desagradável. 

 Terzi (1995) observa que a preocupação em estabelecer relações entre o ambiente 

familiar de letramento e a habilidade de leitura da criança já tem longa tradição. Segundo 

Terzi, em 1986, Doake já concluía que o fator preponderante que tem contribuído para o 

desenvolvimento acelerado de leitura das crianças é o fato de elas serem expostas à língua 

escrita, principalmente através da leitura de histórias, desde muito cedo. O que se deduz é 

que o convívio de crianças desde os primeiros anos de vida, com a leitura de livros levam-

nas ao desenvolvimento como leitoras, mesmo antes de serem alfabetizadas, o que 

redundará num melhor desempenho na escola. Entretanto, a autora ressalta que os eventos 

de letramento considerados neste caso são aqueles que têm por base os padrões escolares, e 

conseqüentemente, influenciam no sucesso escolar. Assim, não se considera que os grupos 

sociais têm diferentes práticas culturais que originam habilidades específicas em suas 

crianças, vez que só algumas dessas habilidades, mormente as encontradas nas famílias de 

classe média, é que são valorizadas pela escola. 

 Heath (1995, apud Rossi, 1998) ao descrever três comunidades letradas com 

orientações de letramento diferentes, confirma essa visão, mostrando que em alguns grupos 

o tipo de conhecimento adquirido na família é semelhante ao da escola e em outros, a 

maneira da escola pode ser divergente. Com isso, ele aponta as falhas do ensino formal em 

não considerar as características de letramento de cada criança, deixando de oferecer-lhe o 

ensino que viria atender às suas expectativas. O trabalho vem confirmar que o tipo de 
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orientação de letramento da classe média, não pode ser tomado como modelo para todos os 

grupos, e que o desconhecimento da orientação de letramento da comunidade  a que 

pertence a criança pode ser um dos fatores que dificultam a compreensão do seu 

desenvolvimento e das necessidades que apresenta. 

 Charmeux (1997) também mostra que a primeira forma de ajudar na aprendizagem 

da leitura é a “presença” do escrito em casa e na vida cotidiana, presentes em material 

comprado ou não, mas utilizado para o prazer ou para a ação. O importante, diz a autora, é 

a “utilização”, o caráter vivo da “presença” da coisa escrita.  É importante a presença 

funcional do escrito na vida cotidiana em todos os tipos de tarefas possíveis como: o livro 

de receitas, as instruções de utilização dos alimentos, produtos de limpeza, as indicações 

escritas na rua indicando caminhos, os manuais que acompanham os eletrodomésticos. 

 Uma pesquisa realizada no Brasil, entre alunos encaminhados para atendimento em 

posto público, por problemas na aprendizagem da leitura e escrita, realizado por Marturano 

(1997) indicou forte relação entre recursos disponíveis no lar e desempenho escolar, 

mesmo em crianças provenientes de população de baixa renda.  O mesmo foi descrito por 

D’Avila (1998) que estudou a trajetória escolar de alunos bem sucedidos de classe baixa. 

 O conjunto de documentos arquivados pelos familiares, também permite às crianças 

compreender que os “papéis” são a memória da família e ao mesmo tempo “provas”, 

“argumentos” que orientam nossa vida, afirma Charmeux (1997). A autora defende ainda a 

importância do escrito no contato e manuseio com o conjunto de informações diversas 

como revistas para a escolha dos programas de televisão, cartazes, jornais, faixas 

oferecendo informações esportivas ou de utilidades, mapas rodoviários para viagens, 

partituras musicais para os que fazem música, dicionário para solucionar dúvidas de 

ortografia. Pode ser de grande utilidade que a criança veja seus pais procurarem em um 

dicionário ou gramática, questões de ortografia para respondê-las. Ser culto não é saber 

tudo, mas é saber onde se acham as respostas. É muito bom que as crianças possam fazer 

essa descoberta bem cedo. Mesmo em lares muito pobres, a presença do escrito e o 

exemplo dos adultos ou irmãos mais velhos podem ocorrer talvez em menor freqüência, 

mas, por isso mesmo, é possível que adquiram maior significado. 

 Portanto, é preciso salientar o valor para a criança de descobrir através do 

comportamento e atitude de seus pais, que a leitura pode vir ser um prazer, uma 

descontração, uma distração. Se a criança nunca presenciou seus pais tirarem prazer da 
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leitura, ela terá mais dificuldade para encontrar ela própria este prazer. Se o escrito for algo 

positivo em casa, sua aprendizagem será desejada pela criança. 

 Terzi (1995) em suas pesquisas encontrou crianças com rica participação em 

eventos de letramento proporcionado pelos pais, principalmente na leitura de livros infantis 

e no trabalho com o som das letras, o que levou essas crianças a terem uma grande 

facilidade em aprender a ler e escrever. Essas crianças fazem parte de famílias preocupadas 

com a leitura e a escrita da criança e começam desde muito cedo o contato com a leitura de 

histórias, assim sendo beneficiadas por um rápido desenvolvimento em leitura. Portanto, 

fica claro que um ambiente familiar rico em situações de uso funcional da leitura e escrita 

resulta em vários níveis de sucesso da criança no desenvolvimento da leitura e da escrita. 

Ouvir e discutir textos com adultos letrados pode ajudar a criança a estabelecer ligações 

entre linguagem oral e as estruturas do texto escrito, além de beneficiar os processos de 

decodificação da palavra escrita, de reproduzir estórias, fazer síntese e inferências.  

 Rego (1992) ressalta que a família tendo como atividade ler histórias em voz alta 

para seus filhos leva o ouvinte a correlacionar-se positivamente com o conhecimento 

prévio sobre a língua escrita. Esse resultado foi revelado por crianças no início da 

escolarização, pelo seu sucesso escolar no processo do aprendizado da leitura e da escrita. 

 Estudos brasileiros de Maimoni, publicados em 1992 e 1994, sobre leitura de 

histórias infantis, demonstraram que a leitura ao vivo, explorando recursos visuais e 

auditivos dos textos, além de solicitar a participação da criança, recontando a história lida, 

pode favorecer o desempenho verbal de escolares. 

  Charmeux (1997) também faz referência a alguns desses aspectos, mostrando que, 

para se obter o bom desenvolvimento da criança em leitura, é a leitura em voz alta, feita 

pelo adulto que leva a criança a construir, através do gosto, do prazer que lhe dão as 

histórias ouvidas, o desejo de tornar-se apta, capaz de se dar ela mesma esse prazer, 

aprendendo a ler. É necessário alertar que, para muitas crianças, a história também se dá 

através das imagens. No entanto, é importante fazer a separação desses dois tipos de prazer 

do livro: olhar junto as imagens, formular hipóteses sobre a história que elas parecem 

contar, descobrir que elas podem contar muitas histórias diferentes e concluir que o texto, 

principalmente o escrito é necessário para conhecer a história.  Para que o “querer aprender 

a ler” se desperte, é necessário que a criança tenha descoberto que a história não está nas 

imagens, mas nos pequenos sinais negros que, naturalmente, importa aprender a decifrar. 
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 Uma vez que o prazer compartilhado em torno da leitura possibilita ir ao encontro 

do livro junto, como ir a dois ou em família à biblioteca, fazer dessa visita um momento 

especial, de comemoração, explorar junto os locais onde são vendidos livros, mesmo que 

não os possamos comprar, livrarias, feiras e departamentos de livros dos shoppings centers. 

O hábito de explorar junto com a criança a leitura não é só uma forma de prazer relacional, 

mas também uma forma de abertura de espírito, de interesse em relação ao que é diferente 

de nós mesmos, de curiosidade em relação ao que não conhecemos. A autora referida 

afirma que esta posição é essencial para o despertar pela leitura, pois “ler é sair de si”, é 

interessar-se pelo que no primeiro momento não nos diz respeito. Pode ser também a forma 

de olhar, de se interessar por tudo o que está escrito em todo lugar, atraindo assim a 

atenção da criança, brincando com tudo o que está escrito na rua, nos painéis luminosos, 

nos outdoors, nos anúncios de televisão, nos transportes coletivos, nos objetos sobre a 

mesa, durante as refeições e discuti-los com a criança, e levar a criança a fazer uma 

comparação dessas coisas escritas com o que ela conhece, tratando de formar o espírito, na 

procura incansável da informação, de opiniões diferentes para formar uma idéia das coisas. 

Portanto, esses momentos de leitura são realmente os mais importantes momentos de 

prazer partilhados relativos à leitura. Mas é essencial que o prazer da leitura seja também 

associado a outros momentos, e, sobretudo ao prazer de assistir a um filme exibido pela 

televisão ou cinema e possibilitar a confrontação com o livro que o originou. É necessário 

que a criança descubra logo o fenômeno de reescrita, que possa fazer um julgamento de 

análise das diferenças, do espírito crítico, a expressão dos gostos pessoais.  Na verdade, o 

prazer se situa não no fato de ter apreciado ou não a adaptação, mas na análise comparada 

das duas escritas. 

 É inteiramente desejável e viável oferecer ou presentear livros às crianças 

pequenas, desde que eles sejam diversos, pertençam a coleções diferentes, tenham sido 

escritos por autores variados, com formatos, tamanhos e espessuras diferentes, sejam bem 

ilustrados, proporcionando às crianças o máximo de riqueza, interesse e o mais importante  

despertar o gosto em lê-los. 

 Dentro desse quadro, Charmeux (1997) salienta que é bom que os pais motivem as 

crianças, possibilitando a elas assinar uma ou duas revistas em seu próprio nome. Existem 

excelentes revistas direcionadas às crianças com um material para uma distração adaptada 

a suas necessidades e seus gostos. Essa oportunidade nominal de objetos portadores de 

textos vindos de fora constitui um incentivo para a curiosidade cultural. 
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Um outro aspecto, ligado à família é enfatizado por Figueiredo (1992) que afirma 

serem os pais os melhores diagnosticadores dos talentos e habilidades de seus filhos. E os 

profissionais da educação devem-se despertar para essa evidência, pois muitas vezes não 

dão muita atenção à palavra e à opinião dos pais. Os diagnósticos que os pais fazem de 

seus filhos devem ser levados em conta pelo professor, especialistas, coordenador, diretor, 

psicólogo da escola, são eles que convivem com a criança desde o nascimento e em 

situações bem diversificadas. São de grande riqueza todas as informações que eles têm de 

seus filhos e que essas informações sejam repassadas aos educadores envolvidos para uma 

melhor orientação e condução na escola. Isto não significa que o professor acatará tudo que 

for relatado pelos pais, mas que vai analisar junto aos pais variáveis importantes sobre seus 

filhos. 

 Podemos observar, segundo esse autor, que a compreensão da leitura está numa 

relação mútua com a habilidade mental, mas deve ser acompanhada de questionamento 

criativo, interpretação criativa, integração criativa, aplicação criativa e criticismo criativo. 

Ou melhor, a criança tem que ser capaz de fazer comentários dos vários aspectos da leitura 

e também vê-la sob outros ângulos. Portanto, a leitura é um conjunto de coleta de 

informações, interpretação de informações, processamento, análise, sintetização, avaliação 

e uso de informações. 

 Topping (1989), no entanto, dá um novo enfoque à questão da leitura em família, 

quando propõe que a criança leia para seus pais, logo que tenha condições para tal. Seus 

estudos realizados na Inglaterra e na Escócia mostraram que o desempenho em leitura do 

aluno pode melhorar, e que os pais também se beneficiam com isso, melhorando sua 

leiturização, se não possuem hábitos de leitura. Assim, leitores não se fazem só na escola e 

sim, principalmente, no lar. Isso não quer dizer que o papel da escola esteja sendo 

minimizado, pois transmitir o conhecimento sistematizado em leitura é função primordial 

da escola. Segundo esse autor, nem sempre os pais sabem como colaborar com a escola e 

esta também mostra resistência, quanto à interferência dos mesmos. Diante dessa situação 

conflitiva, Topping propôs alguns procedimentos de leitura, que chamou de leitura 

conjunta, com regras claras sobre a participação dos pais. 

 Em um estudo realizado por Bortone, Maimoni e Paiva (2000) foi verificado que, 

também em nossa realidade, o procedimento de leitura conjunta obteve bons resultados, 

sendo bem aceito pelos pais, pela escola e pelos alunos, que se sentiram bem mais 

motivados para a leitura.  
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 Bhering e Siraj-Blatchford (1999) citam estudiosos como Hewison, Tizard, 1980; 

Tizard, Schofield, Hewison, 1982; Hannon, Jackson, 1987; e Bryant, 1995, que 

desenvolveram projetos que abrangiam os pais no ensino da leitura, e da matemática e 

comprovaram resultados positivos não só com as crianças, mas com os pais também que se 

sentiram úteis, interessados pelo que se passava na escola do filho.  

 Assim, parece que a família pode dar uma importante contribuição, no sentido de 

auxiliar seu filho, não só a ler bem, mas a gostar de ler. Esse é o propósito da técnica 

construída por Topping e que passaremos a expor. 

 

2.6 O procedimento de leitura conjunta 

Topping (1989) dá um destaque especial para a novidade da técnica de Leitura 

Conjunta. É que a própria criança quem seleciona o material de leitura, independentemente 

de seu nível de dificuldade. A técnica permite ajudar as crianças na leitura de textos de 

grande dificuldade, apoiando a compreensão, mediante discussões e perguntas. A maioria 

das crianças adquire rapidamente grande habilidade para escolher seus próprios livros. A 

mesma consiste em que, com os textos difíceis a criança se apóia na leitura que ela e seu 

pai ou mãe realizam juntos: ambos lêem em voz alta todas as palavras; o pai adequa seu 

próprio ritmo de leitura para manter a sincronia. A criança tem de pronunciar cada palavra 

de maneira correta. Cada vez que comete um erro, o adulto repete simplesmente a palavra 

até a criança ler corretamente. Ao recorrer aos segmentos mais fáceis do texto a criança faz 

a seu pai alguns sinais previamente combinados por ambos para pedir-lhe que fique em 

silêncio. O sinal pode consistir em uma leve batida, uma cotovelada leve ou um aperto de 

mão. A criança prossegue então a leitura solitária, até cometer outro erro, que se corrige da 

mesma maneira e a dupla adulto-criança retoma a leitura na mesma entonação.  

A Leitura Conjunta foi desenvolvida como estratégia intrinsecamente flexível, com 

a intenção deliberada de maximizar o rendimento durante a leitura, independentemente do 

método pelo qual a criança aprendeu a decifrar as palavras, recorrendo a certos princípios 

de aprendizagem de aplicação geral. A intenção ao idealizar a técnica, era que fosse de 

aplicação uniforme e de fácil difusão, e, por tal razão, o suficientemente fácil, para ser 

usada durante longos períodos de tempo, por adultos que somente contam com o tempo 

limitado dividido com o barulho do meio residencial. 

A etapa de “ler juntos”, dentro da Leitura Conjunta, apresenta a característica de se 

oferecer à criança um modelo de leitor e contínuas anotações de correção da leitura, 
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durante sua própria tentativa de ler as palavras do texto. A fase da leitura independente foi 

pensada para que a criança praticasse com as respostas adquiridas durante a leitura 

simultânea. O elogio, em certo ponto específico, deveria reforçar alguns aspectos 

relevantes da leitura correta em lugar das reprimendas comuns ao ouvinte. A livre escolha 

do material de leitura permitiria aumentar o interesse e a motivação e evitar os efeitos 

inibitórios dos textos escolhidos por outros. 

A técnica estabelece que se exija das crianças tentarem a sorte com uma palavra por 

mais de cinco segundos, antes de o adulto leitor socorrê-la, mecanismo pensado para 

restringir a ansiedade da criança e dos pais, que, como sabemos, é um problema associado 

ao fracasso na leitura. 

Ainda que a Leitura Conjunta fosse planejada originalmente, a partir de princípios 

condutistas, demonstrou-se que há muitos fatores psicolingüísticos responsáveis pelo seu 

êxito. O “ler juntos”, unido à disponibilidade de um apoio virtualmente imediato, libera 

muitas crianças da tarefa de decodificar o texto palavra por palavra, capacita-as a lê-lo de 

maneira muito mais fluida, e com mais conhecimentos das chaves textuais. A criança 

desenvolve certas técnicas de decodificação das palavras, porém se isso não ocorre com 

rapidez e fluidez no prazo de cinco segundos, o adulto oferece a sua mediação nos moldes 

da proposta de assistência advindo referencial da psicologia histórico-cultural de Vigotski 

(Maimoni, 2002). 

Investigadores anteriores puseram uma maior ênfase na necessidade de situar a 

técnica da Leitura Conjunta em um contexto de desenvolvimento da linguagem, de 

discussão e exploração, em casa, dos significados das palavras menos freqüentes ou 

desconhecidas.  Inclusive, antes que surgisse esta nova ênfase comprovou-se que a técnica 

melhora a compreensão da leitura da criança, fazendo dela um leitor mais fluido, confiante 

e orientado ao contexto. Isso foi conferido em estudo brasileiro recente de Maimoni e 

Bortone (2002). 

Assim, a técnica capacita as crianças a guiar-se por seus próprios interesses e 

preferências, lhes permite um maior controle sobre o que vai ocorrendo e elimina a 

possibilidade de fracasso.  É flexível, se adapta ao nível real da motivação, ao estado 

anímico, ao grau de fadiga do participante e de dificuldade do texto, e assim 

sucessivamente.  A ênfase na continuidade, mais que no fato de parar e recomeçar a cada 

momento, proporciona às crianças uma experiência bastante mais agradável, ao que se 

acrescenta o elogio freqüente e a ausência das habituais críticas paternas.  A demonstração, 
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por parte do pai, da boa leitura, significa que as crianças estão em posição de aprender, não 

só a ler oralmente com precisão, mas também com expressividade, ritmo e prestando 

atenção à pontuação. Em linguagem Vigotskiana, chama-se a isso de mediação, ou seja, o 

pai desempenha a função de mediador de aprendizagens de leitura para o filho (Maimoni 

2002). 

A colocação em prática da Leitura Conjunta também aumenta a quantidade da 

prática de leitura que se oferece às crianças, e lhes proporciona a atenção singular por parte 

de seus progenitores, que de outro modo não a podem dar.  E, o que é mais significativo, a 

técnica oferece aos pais uma forma clara, coerente, direta e gratificante de ajudar os seus 

filhos, de modo que nenhum pai se confunda, nem fique de mau humor por causa da 

leitura. 

Tais vantagens são particularmente importantes no caso das experiências que se 

realizam em zonas desfavorecidas ou onde habitam minorias étnicas, e que o nível 

educativo dos pais pode chegar a ser muito baixo.  Pode ocorrer que tais pais sinalizem que 

não sabem ler, quando, na realidade, o que acontece é que seu nível de leitura e escrita é 

baixo.  Então, pode utilizar-se o método da Leitura Conjunta, sempre que o material de 

leitura seja acessível ao pai. 

O autor desse procedimento ainda sugere que, naqueles casos em que os pais não 

saibam ler, pode-se substituí-los eficazmente pelos irmãos do aprendiz e outros membros 

da família, para que usem essa técnica, enquanto os pais supervisionam a tarefa e 

colaboram, oferecendo elogios e aprovações à criança.  De todas as formas, essa 

possibilidade exige normalmente que um profissional da área visite a casa da criança, para 

assegurar-se de que vai tudo bem. 

Segundo Topping (1989), certas escolas dispuseram o uso de Leitura Conjunta 

mediante uma espécie de tutoria à distância, em virtude do qual o professor lê primeiro 

uma história em fita magnética; a criança leva para sua casa o livro e a fita para segui-los 

de forma simultânea, enquanto seus pais lhe oferecem elogios.  Também se pode utilizar 

textos e fitas disponíveis no comércio, porém é possível que resulte em algo menos 

motivante e que inclua certos elementos que não sejam idôneos. 

A seguir, passaremos a descrever como esse procedimento foi utilizado em uma 

escola de ensino fundamental, em que alunos estavam apresentando grande dificuldade em 

leitura, sendo que o diagnóstico, feito sobre a família, indicou que nem sempre os pais 

desses alunos se envolviam na sua vida escolar. 
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CAPITULO III 

 

 

 

METODOLOGIA E CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 
  

 

 

3.1 Caracterização da amostra 
 
 Essa pesquisa foi realizada no ano de 2001 com a participação de dezessete pais e 

dezessete alunos dos terceiros anos do Ciclo Básico de uma escola da rede estadual de 

ensino, da cidade de Araguari, M.G conforme tabela 1, sendo oito do sexo feminino e nove 

do sexo masculino com idade entre nove e dez anos. Cinco desses alunos foram 

encaminhados para “aulas de reforço” em leitura no ano de 2000. 

A tabela, a seguir, mostra o número de sujeitos observados e participantes do estudo. 

Tabela 1 – Número de sujeitos participantes e entrevistados 

 

Ano 

escolar 

 

Total de sujeitos 

Participantes 

 

Total dos sujeitos 

Entrevistados 

Alunos Pais Pais 

Mãe pai 

 

3o  

17 

 

17 37 01 

 

A participação dos pais foi voluntária e, de trinta e oito pais que responderam à entrevista, 

somente dezessete optaram por participar desta pesquisa. 
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3.1.1 A escola: breves considerações 
 
 A escola “A”, fundada em 05 de maio de 1959, funciona nos turnos matutino e 

vespertino. Quanto à estrutura física, a mesma possui onze salas de aula, uma biblioteca, 

uma sala de ensino especial com quatorze alunos, banheiros, cantina, quadras e recursos de 

ensino.  Possui seiscentos e vinte e três alunos nos dois turnos. No que diz respeito aos 

recursos humanos, a escola conta com um diretor, um vice-diretor, uma supervisora, vinte 

e cinco professores, uma bibliotecária, duas professoras eventuais e sete serventes. 

 O estabelecimento está localizado em bairro com boa infra-estrutura e próximo ao 

centro da cidade. Atende basicamente alunos de famílias de baixa renda, na faixa de até 

dois salários mínimos, vindos também de outros bairros periférico localizados próximo à 

escola. 

Vista externa da Escola 

 

Dependências internas da Escola 

3.2 Procedimentos para desenvolvimento da pesquisa 



67 

  

3.2.1Contato com a escola e pais 

 

Para iniciarmos a pesquisa, procuramos a diretora e a supervisora do 

estabelecimento, expondo a elas a natureza da pesquisa e o nosso interesse em participar 

do desenvolvimento da leitura dos alunos do 3º ano do ciclo básico, envolvendo suas 

famílias por um período de oito meses. Elas nos apoiaram, satisfeitas em estar a escola na 

busca de meios alternativos, para despertar o interesse e o gosto pela leitura, na tentativa de 

melhorar o desempenho do aluno.  

Alunos do 3o Ano do Ciclo Básico – Turno Vespertino 

 

Alunos do 3º Ano do Ciclo Básico  – Turno Matutino 

 

Em seguida, entramos em contato com as professoras das séries referidas, sendo 

uma sala funcionando no turno matutino e a outra, funcionando no turno vespertino. No 

contato com as professoras, percebemos que ambas receberam o trabalho como uma forma 

de ajuda para sua prática de ensino da leitura.  
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O contato com os pais ou responsáveis aconteceu na própria escola, quando foram 

convocados para uma reunião, onde estariam presentes as diretoras, a supervisora 

pedagógica, a professora do ciclo e nós que, em 2001apresentamos o projeto de pesquisa 

de intervenção, em leitura, com a participação da família. Compareceram trinta e sete mães 

e um pai.  

A diretora iniciou a reunião, fazendo um apelo aos pais, quanto ao 

acompanhamento das atividades escolares, compromissos em mandar seus filhos para a 

escola. A supervisora pedagógica continuou explicando que há aula de reforço para os 

alunos com dificuldades maiores e que os pais deveriam se comprometer em mandá-los, 

em horário oposto ao das aulas para terem o atendimento necessário. A professora do ano 

pediu mais organização com os cadernos, encapando-os com qualquer papel, falou também 

da falta de interesse de alguns e indisciplina de outros. Em seguida, apresentou-me aos pais 

como uma pessoa da “casa”, que estava ali para fazer um trabalho de pesquisa e que 

gostaria que todos participassem. Os pais se mostraram receptivos à nossa presença, e 

iniciamos dizendo que formar alunos com domínio da leitura e da escrita é tarefa 

primordial da escola e que através do ato de ler desenvolve-se o senso crítico, a 

sensibilidade e o raciocínio do indivíduo, abrindo-lhe as portas para a aquisição do 

conhecimento formal. Explicamos o objetivo da pesquisa, mas, para que ela acontecesse 

com êxito, eles teriam que ter um horário disponível em casa para ouvirem a leitura do(a) 

filho(a). Perguntamos a eles se poderiam responder um questionário para obter 

informações sobre a situação de aprendizagem do filho, sua família e relacionamento de 

ambos com as atividades escolares adaptado de Maimoni & Miranda. (Anexo 2). Eles não 

colocaram nenhuma objeção, demonstrando interesse em responder às questões do mesmo. 

Foi explicado que as questões eram de múltipla escolha, não existindo respostas certas ou 

erradas e que a única coisa importante era saber a opinião sincera sobre o que se estava 

sendo perguntado. 
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Reunião com os pais 

Depois de analisar todo o questionário, demonstraram interesse em participar da 

pesquisa vinte e seis mães. Os outros registraram não ter tempo disponível para escutar a 

leitura do (a) filho (a), alegando trabalho integral fora de casa e que, quando chegam, ainda 

encontram as tarefas domésticas para fazer. Argumentamos ainda que o pai ou a mãe 

deveria dispor apenas de cinco minutos diários. 

 Após quinze dias, foi planejada a segunda reunião. Foi enviada às vinte e seis mães 

que demonstraram interesse, uma convocação para maiores esclarecimentos sobre o 

projeto de pesquisa. Compareceram somente quinze mães. A elas foi explicado, através de 

uma transparência pelo retroprojetor, os procedimentos quanto a leitura conjunta com a 

família – adaptado de Keith Topping, 1989. (Anexo 3), também explicamos  todos os 

objetivos da pesquisa.  Explicamos novamente aos interessados, que eles teriam que ter um 

horário disponível, para ouvirem a leitura do filho em casa. 

 

3.2.2 Escolha dos textos e avaliação do desempenho e leitura dos alunos 
 

A partir da definição dos pais e alunos que seriam os participantes da pesquisa, 

selecionamos mais de cem textos curtos variados sendo informativos, científicos, 

domésticos, moda, educação, nutrição, saúde, arte, culinária, beleza e estética, esportes, 

humorísticos, para serem lidos em casa pelos alunos para o pai ou a mãe (ver exemplos 

Anexos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16). 

 Realizados os contatos com os pais e a seleção dos textos, chegou o momento do 

encontro com os alunos, que aconteceu de forma entusiástica, pois os mesmos já sabiam de 

suas participações, conforme os pais já lhes haviam relatado, mas mesmo assim tornamos a 



70 

  

explicar-lhes como seria o procedimento da leitura conjunta em casa com seus pais ou 

outros familiares.  Também deixamos bem claro que os nossos encontros seriam três vezes 

na semana, sendo: segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, nos respectivos turnos em que 

estudavam. 

 Os alunos que fizeram parte da pesquisa e que estudam no turno matutino são: 

Alisson, Marcos Paulo, André, Roberta, Taylor, Lorena e Renato. Os que estudam no turno 

vespertino são: Maria Carolina, Camila, Jéssica, Luiz Henrique, Josiane, Murilo, Gabriela, 

Maxuel, Ana Lúcia, Samuel, (Jéssica, Ana Lúcia, Luiz Henrique, Samuel, Maxuel) – 

recebem aula de reforço, todos os dias de manhã das 8h. às 9h.). Todas as famílias 

autorizaram a citação do primeiro nome de seus filhos na pesquisa. 

 

3.2.3 Iniciando os trabalhos 

 

Alunos escolhendo os textos 

 

Logo no primeiro dia, tanto no turno matutino como no turno vespertino, 

escolhemos a sala de reuniões e em cima de uma mesa grande colocamos em exposição os 

vários textos e solicitamos à professora do ano, que mandasse de um a um os alunos que 

estavam envolvidos na pesquisa, escolherem um texto de acordo com o interesse dos pais.  

A partir da observação, procuramos analisar o comportamento dos alunos. Uns ficavam 

indecisos, outros tentavam escolher textos pequenos. Então começamos a investigação: 

Vocês não gostam de ler textos grandes? Responderam que são demorados para ler. Vocês 

estão lendo o título do texto para fazer a escolha? Uns balançaram a cabeça que sim, outros 

só escutaram, mas não se manifestaram. 
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 Nos encontros seguintes para a troca de textos, tentamos deixá-los mais à vontade 

ainda, enquanto escolhiam continuamos a observação: entre eles comentavam o texto que 

tinham lido e alguns até o indicavam. Também continuamos a investigação: Vocês estão 

lendo sozinhos ou com alguém da família? Todos afirmaram que estavam lendo com a 

mãe, ou avó, ou o pai, mas, percebemos que Josiane, Gabriela, Samuel, Ana Lúcia e 

Maxuel estavam lendo sozinhos, pois, antes de responder, ficaram calados, sem saber o 

que responder e depois afirmaram que estavam lendo sozinhos, porque queriam, e como 

estavam conseguindo ler não tinham pedido ajuda. 

 Após o trabalho ter sido iniciado, divulgação e comentários ocorreram entre os 

alunos e familiares. Por surpresa, uma família que não tinha participado das reuniões, 

procurou a professora do turno vespertino e pediu que queria que sua filha Maria Carolina 

fizesse parte da pesquisa, assim como a aluna Jéssica, que, por si própria, manifestou o 

interesse em estar conosco também, totalizando assim dezessete (17) alunos com suas 

respectivas famílias. 

Dando continuidade à pesquisa, já que todos estavam bastante envolvidos no 

processo, foi necessária uma avaliação inicial para verificação do grau de desenvolvimento 

e  dificuldades na leitura e compreensão. O texto escolhido foi “O passarinho de três asas” 

história retirada do livro “A fada que tinha idéias” de Fernanda Lopes de Almeida (Anexo 

4).Nessa primeira avaliação, foi verificado se a leitura era silabada ou fluente, a pontuação, 

a entonação, a acentuação das palavras, erros de leitura como: troca de letras, de palavras, 

omissões e leitura parcial. A compreensão também foi avaliada através dos tipos de 

respostas: resposta literal, resposta inferencial e resposta imaginativa.  Era dada uma 

pontuação para cada aspecto considerado, a saber: 

Leitura  

Leitura silabada ou fluente = 2,0 

Pontuação = 2,0 

Entonação = 2,0 

Acentuação = 2,0 

Ausência de erro de leitura (troca de letra, de palavra, omissões, leitura parcial) = 2,0 

Total = 10,0 

 

Compreensão 

Resposta literal = 3,0 
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Resposta inferencial = 3,0 

Resposta imaginativa = 4,0 

Total: 10,0 

 

 Embora o sistema de avaliação da escola pesquisada não adotasse critérios de 

pontuação, por causa da adoção do sistema de ciclos, usando conceitos “A” (atingiu todos 

os objetivos propostos), “B” (atingiu parcialmente os objetivos propostos) e “C” (não 

atingiu os objetivos propostos) a pontuação aqui foi determinada, devido ao tipo de 

pesquisa, que é uma pesquisa de intervenção, que necessita verificar os impactos da 

proposta colocada em prática. 

 Os critérios para avaliar a leitura são: 1) Se o aluno participante leu corretamente ou 

fluentemente receberá a pontuação 2,0; 2) se durante a leitura usou a pontuação adequada 

como principalmente a pontuação básica que são: vírgula, dois pontos, ponto final, ponto 

de interrogação e ponto de exclamação, será atribuído a esse aluno a pontuação 2,0; 3) se a 

leitura é feita com a pontuação correta, e ainda se o tom que se toma ao ler (entonação) a 

esse aluno é atribuída a pontuação 2,0; 4) se o aluno durante a leitura pronunciou as 

palavras obedecendo a acentuação correta como: acento agudo, acento circunflexo, sua 

pontuação também será 2,0; 5) na avaliação da leitura, no que se refere ausência de erro de 

leitura, quando o aluno participante não comete erros como: troca de letras, troca de 

palavras, omissões de palavras e até de frases, leitura parcial, ele recebe a pontuação 2,0. 

 A resposta literal o leitor a encontra no próprio texto. Na resposta inferencial, o 

leitor, durante o processo de construção do significado, ativa seu conhecimento prévio para 

resgatar informações que não estão explícitas na superfície do texto. As inferências são 

determinadas pelo contexto social e cultural a que cada indivíduo pertence e, dessa forma 

ao se ler o implícito no texto, integra-se os dados à própria experiência de mundo do leitor 

de acordo com a cultura em que está enraizado (Dell Isola, 1991). Uma leitura inferencial 

pressupõe que o leitor esteja interagindo com o texto, agindo sobre ele e construindo 

significados de acordo com as suas expectativas e sua visão de mundo. Sendo assim, 

conclui-se que o sentido de um texto não será o mesmo para todos os alunos, uma vez que 

leitura é um processo de que o leitor participa não decodificando sinais, mas, sobretudo, 

dando sentido aos sinais. 

Para a resposta imaginativa, o leitor usa de sua criatividade, de sua imaginação e 

vai além do texto, como por exemplo, se colocando no lugar dos personagens. 
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3.3 Análise do processo de leiturização dos alunos  

3.3.1 Ouvindo a interpretação dos alunos 
 
 Nos encontros seguintes, procuramos não só trocar os textos, mas trabalhar a 

interpretação.  O aluno tinha que nos contar o que ele havia lido, buscando o significado do 

texto e fazendo inferências. Em primeiro lugar, era a certeza para nós de que realmente ele 

tinha lido o texto em casa. Em segundo lugar, se havia entendido o texto, a sua seqüência, 

as conclusões tiradas. E, assim, durante os outros encontros na troca de textos, procuramos 

variar a forma de acompanhamento, ora ouvíamos a leitura do aluno, ora telefonávamos ou 

nos reuníamos com os pais, certificando-nos do trabalho em parceria, ouvindo as possíveis 

dificuldades dos pais, intervindo na ajuda mútua. 

 Nos encontros seguintes, procuramos trabalhar a interpretação dos textos, quando 

ficou demonstrado que os alunos captavam o texto de uma forma fragmentada e parcial. 

Fato comprovado, quando foi solicitado a cada um que falasse o que havia compreendido 

do texto lido. 

 Em outro encontro continuamos insistindo em trabalhar a interpretação dos textos, 

pois era uma preocupação nossa se estavam lendo mesmo os textos em casa. Pedimos que 

cada um dos alunos contasse, em poucas palavras, o que havia captado do texto. E para 

nossa surpresa André e Ana Lúcia confirmaram a nossa preocupação, pois não souberam 

contar nada do texto lido. A aluna Lorena contou com dificuldades, sem extrair as idéias 

principais. Os demais leram e interpretaram com dificuldades, não percebendo coesão e 

nem coerência entre as partes do texto. 

 Os encontros continuaram para a troca de textos, três vezes por semana.  Além da 

troca de textos, dialogávamos com os alunos a respeito de que forma estava acontecendo a 

leitura em conjunto com a família. No relato do aluno Marcos Paulo, que desde o início 

mostrou-se muito entusiasmado, querendo trocar texto todos os dias, a leitura estava sendo 

feita com sua avó. Josiane disse que estava lendo às vezes sozinha, pois a mãe estava 

sempre ocupada, sem tempo para ouvi-la, mas quando via a mãe desocupada pegava o 

texto e lia para ela.  Murilo chegava desanimado, dizia que tinha lido em casa com a mãe, 

mas não havia entendido nada do texto, quando não o esquecia em casa. Isso também nos 

preocupou. Luiz Henrique nos disse que estava lendo com sua mãe, mas que lia sozinho 

também e gostava de ler para os parentes que chegavam em sua casa. Camila confirmou a 

leitura com a mãe ou com o pai e dizia que estava gostando muito de ler para os pais. Ana 
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Lúcia novamente não leu o texto, nem sozinha e nem com a mãe, além de muitas vezes  

perdê-lo. Percebemos que a aluna gostava de chamar a atenção, falando alto, procurando 

justificar, mas sem convencer. Muitas vezes pedia para levar mais de um texto e gostava de 

ficar um longo tempo lendo para mim. Percebemos que a aluna sentia falta de uma pessoa 

para acompanhá-la. Taylor relatou que estava lendo com sua tia e que estava gostando 

muito e que estava sabendo de muitas informações. Alisson estava lendo com a mãe e 

sempre perguntava: É hoje o dia de trocar o texto?  André estava lendo com a mãe, mas 

sempre esquecia o texto em casa. Lorena faltava muito às aulas, mas dizia que estava lendo 

com sua mãe. Maxuel estava lendo para a mãe, mas afirmou que ela só ouvia, pois sua mãe 

não sabia ler. Samuel também confirmou que estava lendo com a mãe ou com quem 

estivesse em casa, mas percebemos pelo seu jeitinho tímido de responder que estava lendo  

sozinho, disse que treina a leitura primeiro. Renato também afirmou que estava lendo para 

a mãe, mas que gostaria de ler mesmo é para o pai, e quando se encontravam no final de 

semana, eles liam juntos. Roberta disse que lia sozinha primeiro deitada em sua cama e que 

depois lia com a mãe.  Gabriela, desde o início uma menina muito falante, disse que estava 

lendo bem tarde, pois a mãe chegava à noite do trabalho. Maria Carolina, muito meiga, 

dizia que estava lendo com seu pai, pois ele tinha mais tempo, às vezes lia com a mãe. 

Jéssica, uma aluna bem diferente dos outros, gênio forte, esquecia sempre o texto em casa 

e queria se justificar com desculpas, envolvendo familiares, viagens, que na conversa com 

sua professora, ficou confirmado que ela criava histórias fantásticas, para burlar ou 

convencer. Ela sempre dizia que a mãe não tinha tempo para a leitura conjunta, mas que 

sua madrinha tinha, e que ela ia ler com ela. Mas o que se pode concluir é que ela  quando 

lia o texto, lia sozinha. E em um dos nossos encontros, chegou com várias reportagens 

recortadas e coladas, organizadas em saquinhos plásticos, iguais aos que selecionamos para 

os alunos envolvidos na pesquisa lerem. Foi uma surpresa! E ela havia lido todos. 

 

3.3.2 Em foco: as famílias 

 
 Após vários encontros semanais com os alunos, aconteceu um novo contato com as 

famílias. 

 Algumas mães relataram que seguiam corretamente os passos determinados para a 

leitura conjunta. Muitas mães afirmaram que a leitura do filho era sem pontuação, sem 

acentuação. Outras afirmavam que eles achavam o texto grande (mesmo sendo pequeno), 
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pois manifestavam estar desanimados para a leitura. Algumas relataram que eles tinham 

dificuldades em ler palavras maiores e desconhecidas de seu vocabulário e com grandes 

dificuldades na troca de letras, sendo as mais freqüentes: “v” pelo “f” , “t” pelo “d”, o “l” 

entre consoante e vogal por “r”. Outras diziam que seu filho tinha uma leitura silabada. 

Três mães disseram que os filhos estavam lendo sozinhos, pois elas chegavam tarde do 

trabalho e ficavam envolvidas com o  que ainda tinham que fazer em casa, que os filhos 

nem mostravam os textos para elas, mas que no final de semana ouvia a leitura deles. Essa 

fala confirmou o que havíamos percebido no diálogo com os alunos, que alguns estavam 

lendo sozinhos. Achamos interessante o depoimento da mãe do André: “Pensei que meu 

filho não sabia ler. Falei com a minha cunhada, o André não sabe ler, ele não lê nada para 

mim. Ela disse que ele sabia, não muito bem, mas que lia para ela. Agora com a leitura 

conjunta, descobri que meu filho lê, tem dificuldades, mas lê sem receio, está mais 

desinibido, mais seguro, até o nosso relacionamento mudou. Estou satisfeita. Também 

achei interessante um texto que ele leu e ensinava os cuidados com crianças pequeninas e 

logo ele foi associando com os cuidados com a priminha de um ano e meio que estava 

morando conosco”. 

Duas mães confirmaram que os filhos gostavam de ler sozinhos primeiro e depois 

às procuravam para lerem juntos (Lorena e Roberta). A mãe do aluno Murilo afirmou que 

ele não gosta de ler, nunca gostou, “por isso é que quando vocês faziam perguntas, ele 

dizia que não havia entendido nada do texto, mas nós estamos lendo. Estou insistindo, ele 

precisa melhorar. Na missa, já está tendo um certo interesse em acompanhar pelo folheto a 

leitura e participar.” A madrinha da aluna Jéssica disse que está disposta a ajudá-la, que 

tem um bom relacionamento com a afilhada, “apesar de ela ser muito geniosa”, e que a 

Jéssica ia muito à sua casa (são vizinhas), pois a mãe fica fora o dia inteiro. 

 

3.3.3 Ouvindo a Leitura dos Textos 

 

Na seqüência dos encontros, procuramos ouvir novamente a leitura dos textos, no 

sentido de levar as crianças a buscar o significado do que estavam lendo, através de 

perguntas que iam além de verificação se o texto havia sido decodificado, como era 

comum nas práticas de leitura em sala de aula, levando-os a fazer inferências e a procurar o 

que estava implícito. 
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 Segundo Kato (1987) partimos do pressuposto de que na comunicação, a extração 

do significado de um texto depende do que o indivíduo tem na memória, o conhecimento 

prévio, o conhecimento do mundo. Nessa perspectiva, o leitor pode usar informações 

prévias para levantar hipóteses, encontrar pistas para um processamento semântico 

suficiente para a compreensão do texto. As inferências (aproveitamento de informações 

anteriores, na memória) favorecem a compreensão de textos. 

Optamos por não inserir todas as perguntas elaboradas por serem em grande 

número e demandaria a apresentação de todos os textos trabalhados no acompanhamento 

da pesquisadora e os trabalhados em casa com os pais. 

Observamos que para cumprir a leitura do texto, muitos liam aleatoriamente, sem 

 captar as idéias principais do texto, tendo assim uma visão fragmentada de pequenas 

frases isoladas, sem nenhuma ligação entre elas. 

 O que percebemos é que o desconhecimento de muitas palavras, aquelas que não 

são do convívio do aluno, dificulta o entendimento do texto. Foi o caso das palavras: light, 

diet, show, blazer (palavras em inglês, usadas como se fossem do nosso idioma), 

armazenamento, desidratação, ingestão, nutrição, reciclada, confecção. Os significados 

dessas palavras foram esclarecidos. Os pais também foram orientados a fazer dessa forma.  

 

Leitura dos Textos 

 

Continuamos a ouvir e a observar a leitura, agora focalizamos o papel dos sinais de 

pontuação e acentuação, como elementos que também conferiam significado ao texto, pois 

alguns alunos ao lerem faziam uma leitura praticamente sem pausas, sem acentuação ou 

com acentuação incorreta, pronunciando palavra por palavra, o que resulta em geral apenas 

na decodificação do que se lê, sem conhecer o sentido verdadeiro do texto.  
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 A partir de análises feitas durante a pesquisa, ficaram demonstrados que as 

dificuldades em compreender um texto decorrem também do pouco contato que têm com a 

leitura, pois os alunos são provenientes de um grupo social onde a leitura e a escrita eram 

usadas basicamente só no ambiente escolar e a experiência que tinham na escola era apenas 

de decodificar elementos superficiais dos textos para responder as questões de 

interpretação, sem a preocupação de ver neles sentidos mais amplos, que possam 

demonstrar uma forma de interpretação relacionada com a própria realidade.  

 Na seqüência dos encontros, gradativamente foi ocorrendo uma melhora 

significativa nas leituras. Os alunos liam com mais segurança, sem medo de errar e quando 

acontecia um erro, calmamente voltavam e pronunciavam a palavra corretamente e 

continuavam a leitura. 

 Ficou bem claro que é através da interação plena entre o adulto e a criança que a 

leitura e a compreensão do texto vão se construindo e que a preocupação com o significado 

deve estar sempre presente nas atividades a serem realizadas.  

 Após o período de oito meses de acompanhamento do projeto de “Leitura 

Conjunta” realizamos no final de dezembro do ano de 2001 uma nova avaliação do 

desempenho da leitura com todos os alunos envolvidos, usando os mesmos critérios da 

avaliação inicial e o mesmo texto (Anexo 4). Convidamos uma professora de língua 

portuguesa da mesma escola para acompanhar e avaliar os alunos, a fim de que nosso 

desejo de que os alunos melhorassem não interferisse nos resultados.   

 Gostaríamos de ressaltar que, desde meados de outubro o número de alunos do 3º 

ano do ciclo básico do turno vespertino vem crescendo, mostrando interesse em participar 

da pesquisa. Procuravam-nos desejosos em participar da troca de textos. Mais uma vez 

ficamos surpresos com o sucesso do projeto! Finalizamos o ano com o acréscimo de mais 

dez alunos no projeto, lendo paralelamente com os citados na pesquisa. E percebemos que, 

no final, todos estavam lendo, interessados e contavam uns para os outros o que tinham 

lido para os pais, havendo até disputa por alguns textos. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 Em qualquer processo de investigação, as informações coletadas em questionários, 

entrevistas e outros precisam de uma organização e tratamento adequado que permitam o 

encaminhamento de possíveis respostas. 

 Para possibilitar uma melhor compreensão dos resultados obtidos, os dados são 

apresentados em forma de tabelas, a seguir, primeiramente acerca do diagnóstico sobre as 

famílias e depois acerca do desempenho em leitura dos alunos participantes. 

 

4.1Resultados das respostas do questionário aplicado aos pais 

Tabela 2 - Caracterização da família/Instrução. 

1a a 4a série incompleto 22% 

1a a 8a série incompleto 37% 

Ensino Médio completo 14% 

Outros 2% 

 

Como pode ser observado na Tabela 2, resultados das respostas do questionário 

aplicado aos pais, no item em que mostra a caracterização da família, constatamos que 

22% dos responsáveis possuem instrução de 1ª a 4ª série incompleto; 37% incompleto o 

ensino de 1ª a 8ª série, somente 14% dos responsáveis mostraram possuir o ensino médio 

completo. Duas mães assinalaram duas alternativas ao mesmo tempo, ficando sem saber 
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qual o real grau de instrução. Portanto o que se percebe são famílias que, em sua maioria, 

começaram e não concluíram seus estudos. 

 

Tabela 3 - Número de pessoas que moram em sua casa. 

2 pessoas 16% 

3 a 4 pessoas 55% 

5 a 6 pessoas 29% 

 

Na pergunta referente ao número de pessoas que moram em sua casa, 16% 

responderam duas pessoas, 55% responderam de três a quatro pessoas e 29%  responderam 

que é de cinco a seis pessoas. Diagnosticando as famílias participantes da pesquisa, elas 

são constituídas de famílias estruturadas com a presença do pai, da mãe e dos filhos, como 

temos também famílias em que o pai não está presente na casa, só vivendo a mãe com os 

filhos e ainda temos a família que é a avó ou tia criando neto ou sobrinho. 

Tabela 4 – Aquisição de textos escritos em casa. 

Não investem 86% 

Jornal e revista 14% 

 

Percebemos que 86% das famílias não investem na aquisição de textos escritos em 

casa como: jornal, revista e outros. Um responsável deixou de responder essa questão e 

14% responderam que possui assinatura de jornal e revista. 

Tabela 5 – Número de livros existentes em casa. 

Menos de 10 livros 39,5% 

10 a 30 livros 23,5% 

31 a 50 livros 10,5% 

Mais de 50 livros 8% 

Não sei 18,5% 

 

 Quando perguntado a eles o número de livros existentes em sua casa, 39,5% 

responderam que possuem menos de dez livros em casa, 23,5% responderam ter em casa 

de dez a trinta livros e com grande surpresa 18,5% afirmaram não saber o número de livros 

existentes em suas casas, o que completou e afirmou os dados da pergunta anterior. 

Tabela 6 – Os filhos gostam de fazer nos momentos de folga. 
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Ver televisão 46% 

Passear 30% 

Ler livros ou outros 16% 

Conversar com as pessoas 8% 

  

Na pergunta seguinte, o que o responsável e seu filho gostam mais de fazer nos 

momentos de folga, 46% responderam que gostam de ver televisão; 30% responderam que 

gostam de passear. Observamos uma porcentagem muito pequena apenas 16% gostam de 

ler livros ou outro escrito com seus filhos nos momentos de folga. Como afirma Charmeux 

(1997) em suas pesquisas, a presença do escrito no cotidiano familiar é de grande 

importância mostrando que pais e filhos juntos estão na busca do desenvolvimento do 

processo da leitura. 

Tabela 7 – Diagnóstico: Família e leitura. 

Não freqüentam biblioteca 89% 

Freqüentam muito pouco 11% 

 

No item em que mostra o diagnóstico da Família e Leitura, observamos que 89% 

dos filhos das famílias questionadas não tem o hábito de freqüentar uma biblioteca, seja da 

escola ou outra. Ficando claro que como os alunos participantes não possuem a prática 

cotidiana do escrito em casa, automaticamente também não interessam em visitar ou 

freqüentar uma biblioteca. 

Tabela 8 - Tempo gasto ou dedicado a escutar a leitura do filho. 

1 a 3 horas 58% 

Menos de uma hora 42% 

 

 Quando perguntado: Quanto tempo o responsável gasta ou dedica acompanhando 

ou escutando a leitura de seu filho, 58% responderam de uma a três horas e 42% 

responderam menos de uma hora, o que não ficou caracterizado na pesquisa de campo, 

quando vários responsáveis não acompanharam e não seguiram os procedimentos 

determinados para a leitura conjunta com a família. 

Tabela 9 – Gosto pela leitura. 

Sim 34% 
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Às vezes 63% 

Não gostam 3% 

 

Na pergunta, se seu filho gosta de ler, 63% responderam que às vezes e 34% 

responderam que “sim”, gostam de ler. Percebemos que aqui há uma contradição, pois não 

havendo contato com livros ou presença do escrito em casa, não havendo freqüência em 

nenhuma biblioteca, como o filho irá despertar o gosto pela leitura? Esses pais que 

responderam positivamente, na verdade, seus filhos têm contato somente com os livros 

didáticos que são adotados na escola. 

Tabela 10 – Dificuldade encontrada pelo seu filho durante a leitura de um texto. 

Não sabe lê-lo corretamente 13% 

Não sabe interpretá-lo 10% 

Não sabe pontuá-lo 24% 

Não sabe lê-lo, interpretá-lo e pontuá-lo 24% 

Não tem dificuldade em leitura 29% 

 

Quanto à dificuldade encontrada pelo filho durante a leitura, 29% registraram o 

filho não ter dificuldade em leitura; 24% indicou que o filho durante a leitura não sabe 

pontuá-la; 24% também mostraram que há dificuldades em todas as alternativas citadas 

como: não saber ler, não saber interpretar e não saber pontuar. E foi constatado durante a 

pesquisa de campo que, na grande maioria, os alunos realmente têm dificuldade em leitura, 

embora com o exercício da prática da leitura nos encontros semanais, houve um progresso 

considerável na leitura e compreensão de texto dos alunos.  

Tabela 11 – Dificuldade na produção de texto. 

Achar boas idéias para escrever sobre o 
tema 

11% 

Colocar as idéias em ordem 30% 

Iniciar e terminar a redação 22% 

Escrever corretamente as palavras 13% 

Todas as alternativas acima 13% 

Não tem dificuldade em redação 11% 



82 

  

A maior dificuldade observada pelos pais, quando seu filho faz uma produção de 

texto é colocar as idéias em ordem, essa é a preocupação de 30% dos pais participantes; 

22% justificaram que a dificuldade está em iniciar e terminar a produção do texto. 

Tabela 12 – A atitude de acompanhar os seus filhos no desenvolvimento da leitura 
 e escrita é relevante. 

Concordo plenamente 53% 

Concordo 31% 

Indecisos 16% 

  

Quanto ao acompanhamento diário dos pais, faz o filho aprender e desenvolver 

melhor a leitura e a escrita, 53% mostrou concordar totalmente e que essa atitude é correta; 

31% justificou concordar. Segundo Jolibert (1994), os pais são parceiros da escola e 

Figueiredo (1992), os pais são diagnosticadores, detectando informações e repassando-as 

aos educadores. 

Tabela 13 – O responsável incentiva o desenvolvimento da leitura do filho. 

Sim, através de livros de história 46% 

Sim, através da leitura de pequenos textos 21% 

Sim, através da leitura da bíblia...etc. 12,5% 

Outros meios 20,5% 

 

Na pergunta, se o responsável incentiva o desenvolvimento da leitura do filho, 46% 

demonstraram incentivar a leitura através de livros de história e 21% mostraram que é 

através de leitura de pequenos textos como: artigos de jornais e revistas, recados, convites; 

12,5% justificaram incentivar através da leitura da bíblia, livros bíblicos e religiosos, 

receitas de bolo, cadernos da escola da mãe. É bom ressaltar que antes já fora respondido 

que as famílias, na sua maioria, não assinam jornais e revistas e possuem pouquíssimos 

livros em casa. 

Tabela 14 – Tempo em que costuma acompanhar as atividades escolares do filho. 

Todos os dias 68% 

Quase todos os dias 21% 

Uma ou duas vezes por semana 8% 

Não costumo acompanhar as atividades de 
meu filho 

3% 
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Neste item referente a Família e Escola, as questões respondidas foram: o tempo em 

que o responsável costuma acompanhar as atividades escolares do filho, 68% justificou 

acompanhar todos os dias; 21% demonstraram ser quase todos os dias. E o que foi 

vivenciado durante a pesquisa, que seis alunos participantes leram em casa sozinhos ou 

com pouco tempo de acompanhamento dos responsáveis.  

Tabela 15 - Participação nas reuniões pedagógicas da escola. 

Sim 84% 

Às vezes 16% 

 

A outra pergunta foi se o responsável participa das reuniões pedagógicas 

convocadas pela escola do filho, 84% alegaram que “sim”. Concordando assim com a idéia 

de Epstein e Dauber (1991), quando eles reforçam que o envolvimento dos pais, cria um 

ambiente familiar propício para dividir responsabilidades, criando também condições de 

ajudar seus filhos em casa. 

Tabela 16 - O que deve ser feito para melhorar os hábitos de estudo do filho. 

Devem mudar o comportamento em casa 35% 

Fixar novamente o conteúdo estudado 35% 

Procurar a escola para pedir orientações 
ou ajuda pedagógica 

30% 

 

As famílias participantes quando questionadas sobre se seu filho não vai bem nos 

estudos qual é a atitude deles, 35% responderam que devem mudar o comportamento em 

casa com os filhos; 35% responderam que devem explicar ou fixar novamente o conteúdo 

com dificuldades em casa e somente 30% procuram a escola para pedir orientações ou 

ajuda pedagógica. Se os pais são diagnosticadores de habilidades ou dificuldades, segundo 

Figueiredo (1992), por que não procurar ajuda, se a escola e a família são parceiras? 

Tabela 17 – Verificação da tarefa de casa. 

Sempre 84% 

Muitas vezes 8% 

Poucas vezes 8% 

 

 Na questão sobre a verificação se o filho faz as tarefas de casa, 84% responderam 

que sempre estão verificando e acompanhando. 
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Tabela 18 – Conversa com seu filho sobre o dia dele na escola. 

Sempre 71% 

Muitas vezes 21% 

Poucas vezes 8% 

 

Outra questão abordada foi se o responsável conversa com o filho sobre como foi 

seu dia na escola, 71% responderam que sempre conversa com o filho a esse respeito e 

21% mostraram que muitas vezes. 

Tabela 19 – Estabelece horário para seu(s) filho(s) fazer (em) as tarefas. 

Sempre 74% 

Muitas vezes 21% 

Poucas vezes 5% 

 

Na questão sobre o estabelecimento de horário com seu filho para fazer as tarefas 

de casa, 74% demonstraram sempre estabelecerem horário  e 21% justificaram que muitas 

vezes fazem isso. Bastos (1988) orienta que os pais devem estabelecer horário para as 

tarefas de casa e que até podem democraticamente negociar com a criança esse horário, 

mas não esquecendo de mostrar à criança a prioridade no fazer as tarefas de casa, tendo a 

certeza de que a criança ainda terá tempo para outras atividades posteriormente. 

Tabela 20 – Conhece os conteúdos de Matemática, Português e outros. 

Têm conhecimento 44% 

Muitas vezes (muitas coisas) 32% 

Poucas vezes (poucas coisas) 24% 

 

Sobre a pergunta, se conhecem os conteúdos aplicados como: Matemática, 

Português e outros, que o professor trabalha em sala de aula, 44% responderam que têm 

conhecimento; 24% responderam que poucas vezes e 32% muitas vezes. O que 

observamos é que na sua maioria os pais possuem pouca escolaridade, mas parecem 

dominar os conteúdos trabalhados na escola. 
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Tabela 21 – Auxílio na tarefa de casa. 

Sempre 73% 

Muitas vezes 16% 

Poucas vezes 11% 

  

Quanto às dúvidas do filho, na realização da tarefa de casa, 73% relataram sempre 

responder as dúvidas, procurando ajudá-lo. 

Tabela 22 – Elogio ao filho em relação à escola. 

Sempre 81% 

Muitas vezes 16% 

Poucas vezes 3% 

 

Se as tarefas de casa são feitas corretamente, 81% justificaram elogiar seu filho, 

como incentivo para continuar confiante e acertando sempre. 

 E finalizando as respostas do questionário, 100% dos responsáveis participantes 

afirmaram que o sucesso escolar dos filhos depende realmente do interesse dos pais, o que 

faz lembrar que, de acordo com Epstein (1996) existem várias maneiras de a escola e 

família se relacionarem produtivamente em prol do bem-estar e progresso dos filhos. 

 

4.2 Resultados das análises quantitativas e qualitativas 
 
 De acordo com os valores demonstrados na tabela 23, foram encontradas diferenças 

entre os dois resultados obtidos pelos alunos participantes, antes e depois do uso do 

procedimento proposto de leitura conjunta. 

 No aspecto “leitura” (oralidade), houve uma diferença de 9,0 pontos no total, 

demonstrando uma melhora considerável dos alunos. Com relação à pontuação, também 

houve uma diferença de 2,5, que, embora pequena, ilustra o crescimento nesse aspecto. A 

“entonação” obteve uma diferença entre o antes e o depois de 6,0 pontos. O aspecto 

“acentuação” obteve uma diferença de 3,5, o que comprova um crescimento importante na 

leitura das crianças. Quanto à “ausência de erro de leitura” entende-se por ausência de erro, 

a fluência de uma leitura sem pausas para correção de “erros”. É uma leitura com 

pronúncia, com pontuação e entonação adequadas houve uma diferença de 7,0 pontos entre 
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o desempenho do antes e do depois. Essa diferença comprova uma melhora significativa na 

leitura oral dos alunos participantes do projeto. 

 As chamadas “respostas literais” também apresentaram um total importante. Foram 

5,0 pontos de diferença entre as notas atribuídas antes e após a aplicação do projeto. As 

“respostas inferenciais” apresentaram um total de 3,5 pontos na diferença entre o antes e o 

depois. Houve, portanto, também nesse aspecto um crescimento razoável. 

 No último aspecto “resposta imaginativa”, deu-se a segunda maior diferença entre o 

antes e o depois. Foram 13,5 pontos, comprovando que a maioria dos alunos progrediu 

substancialmente, utilizando a criatividade e imaginação, indo além do texto.  

Assim, além dessa análise quantitativa ora exposta procedeu-se a uma análise 

qualitativa do desenvolvimento de cada educando, que passamos a seguir a relatar, 

considerando as suas singularidades, momentos de crise, soluções encontradas. 

 O aluno Alisson desde o início da pesquisa demonstrou ter facilidade para ler, lia os 

textos quase fluentemente, mas procurava ler devagar para ter a certeza da pronúncia das 

palavras corretas, procurando fazer a entonação e a pontuação, dando sentido ao que estava 

lendo. Possui facilidade para a compreensão do texto, com respostas rápidas e certeiras. A 

mãe o acompanha dando toda assistência e sempre está presente na escola colhendo 

informações sobre o rendimento do filho. Durante a pesquisa é uma das mães que mais dá 

apoio e incentivo à leitura do filho, aplicando os procedimentos corretos, comentando e 

informando buscando possíveis correções. 

 Antes da apresentação do quadro a seguir, necessário se faz ressaltar a diferença 

que fazemos entre leitura e compreensão. A primeira refere-se à fluência oral do aluno ao 

ler o texto e a segunda, a compreensão, refere-se ao entendimento, à busca de sentidos para 

o texto lido. 
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Marcos Paulo está lendo ainda devagar, mas não silaba tanto quanto no início, 

possui dificuldades na pronúncia, pois o aluno tem a “língua presa”. Esforça-se para 

pontuar e acentuar as palavras corretamente, está mais atento. O aluno mora com a avó 

que, no início, estava aplicando parcialmente os procedimentos de leitura com o neto, mas 

com o acúmulo de trabalho passou a ser esporadicamente, isso foi constatado pelo próprio 

aluno que informou que ora lê sozinho, ora lê com a avó. Esse aluno foi o único que não 

apresentou melhora. 

 André, no início, lia bem devagar e com muitas pausas, lia trocando letras e 

algumas palavras eram acentuadas outras esquecia de acentuar. Na compreensão do texto, 

sentiu dificuldades e até não sabendo relatar o que era questionado sobre o texto. Com os 

encontros o aluno melhorou significativamente tanto na leitura como na compreensão. Sua 

leitura está quase fluente, com poucos erros de entonação, acentuação e pontuação. Na 

compreensão está mais competente, respondendo todas as perguntas e argumentando, 

fazendo inferências. A mãe é parceira, acompanha as leituras do filho, pois a preocupação 

maior era com as dificuldades que percebia em seu filho com a leitura. 

 A aluna Roberta, no início, lia devagar, pronunciava com dificuldade algumas 

palavras, silabando muito. Lia tão baixinho a sílaba onde tinha dúvida, que quase não dava 

para ouvir. A aluna, depois de três meses de participação, mudou-se para outro bairro, indo 

assim para outra escola. Após dois meses retornou à escola e continuou a participar das 

trocas de textos e das avaliações. A aluna praticamente leu sem acompanhamento familiar, 

pois a mãe disse que ela não lhe mostrava o texto e que lia sozinha. É muito esforçada e já 

progrediu um pouco, está mais confiante, ainda lê devagar para não errar, obedecendo a 

entonação, havendo poucas inseguranças na pontuação e na acentuação. Na compreensão 

do texto, às vezes, ficava pensativa para responder, mas logo respondia com repostas curtas 

e objetivas. Mostrou progresso em respostas imaginativas. 

 Taylor, no início, lia silabando demais e sem pontuação nenhuma. Com a prática da 

leitura nos encontros já foi gradativamente melhorando, algumas vezes troca as letras ou 

palavras, mas logo volta e lê corretamente. Na compreensão do texto, responde com 

convicção e firmeza. Foi percebido que, com o apoio da tia em casa nas leituras dos textos, 

melhorou mais ainda. Segundo relato da tia, a leitura em casa envolveu também outros 

tios, pois quando um não podia, outro substituía. 

 A aluna Maria Carolina demonstrou desde o início gostar de ler. Lê fluentemente 

sem problemas com pontuação, entonação e acentuação. Compreende com facilidade tudo 
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que lê, expressando e argumentando muito bem. A família, em especial o pai, o acompanha 

em todas as atividades e segue corretamente os procedimentos da leitura conjunta. 

 Camila, ao iniciar o trabalho, sua leitura, em alguns momentos, era silabada e em 

outros não. Lia devagar com algumas trocas de letras e esquecia de vez em quando a 

pontuação. Participou assiduamente de todos os encontros e com acompanhamento dos 

pais, que relataram ter a oportunidade de ler com a filha, e o mais interessante é que os 

textos ativaram também o interesse deles pela leitura variada e interessante. Com a prática 

da leitura, a aluna conseguiu ler melhor, silabando menos, embora ainda lendo devagar, 

mas com mais atenção na entonação e pontuação. Desenvolveu bem a compreensão do 

texto, demonstrando domínio de entendimento, principalmente nas respostas inferenciais. 

 A aluna Jéssica, desde o início, mostrou uma grande dificuldade na leitura, na 

compreensão do texto e, segundo a professora, também tem muitas dificuldades na escrita. 

Possui um problema grave de audição, não ouvindo direito. Sua leitura é bem lenta, 

gaguejada, com troca de letras e omissões de palavras, e sempre coloca a letra “a” onde é 

“o”. Sua interpretação não é clara e, para responder, é levada a induzir uma resposta. Foi 

percebido que a aluna não teve acompanhamento familiar, pois a mãe justificou não ter 

tempo de ajudá-la, mas transferia a responsabilidade para outros que também não 

assumiram. A aluna, durante os encontros, algumas vezes esquecia os textos e quando 

trazia dava para perceber no diálogo que tinha lido sozinha ou mesmo em classe. Assim, 

conseguiu obter uma pequena melhora, lendo ainda devagar e às vezes pára soletra 

baixinho para depois ler em voz alta. 

 Luiz Henrique, aluno também com dificuldades, sua leitura era toda silabada, 

devagar, com pausas e no final não entendia o que havia lido, com tantas paradas o texto 

não tinha sentido e significado. Durante a leitura havia muita omissão de palavras e troca 

de letras, como por exemplo: onde se lê “bule” lia “clube” onde se lê “intrometida” lia 

“indromedida”. O aluno teve acompanhamento parcial da mãe, que justificou estar 

envolvida com os afazeres domésticos, mas que quando tinha tempo lia com o filho, 

dizendo que exigia a leitura dos textos. Com esforço próprio o aluno foi se interessando 

pelos textos, participando das leituras e avaliações e aos poucos foi progredindo, já está 

lendo melhor, com mais segurança, mais atento à pontuação, o que o levou à compreensão 

do que lê, fazendo inferências. Foi o aluno que apresentou maior diferença entre a 

pontuação de antes e depois. 
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 A Josiane demonstrou, desde o início do trabalho, o gosto e o interesse pela leitura. 

De todos que participam da pesquisa, a aluna é a que possui mais domínio da leitura. Já lê 

quase fluentemente, com entonação e pontuação quase perfeitas. Mostrou-se ter facilidade 

também na compreensão, quando diante das respostas literais, todas eram respondidas com 

detalhes. Durante os encontros ficava ansiosa pedindo para ler os textos e assim se sucedia. 

O que foi observado é que essa aluna não teve acompanhamento familiar, a mãe só esteve 

presente às reuniões e quando procurada para conversar sobre o rendimento escolar da 

filha, nunca se encontrava em casa. A aluna dizia que a mãe chegava muito tarde do 

trabalho. 

 O aluno Murilo, desde o começo, mostrou-se desinteressado, com preguiça de ler e 

disse várias vezes que não gostava de leitura. Sua leitura era bem lenta, e em algumas 

palavras parava para soletrar, trocava as letras, o que dificultava o entendimento do texto. 

Quando era questionado sobre o que leu, dizia que não tinha entendido nada. A mãe 

acompanhou, pois estava interessada e preocupada com a falta de incentivo do filho. Em 

casa, aplicou corretamente os procedimentos da leitura conjunta. Durante os encontros, 

devagar o aluno foi se interessando pelos textos curtos e que retratava a vida dos animais e 

textos humorísticos. Assim, em seu desempenho na leitura houve progresso, lendo ainda 

devagar e silabando baixinho as palavras mais difíceis, mas já está lendo com entonação e 

seguindo os passos da pontuação. Agora, gosta de contar o que leu e relaciona os textos 

com os animais que há na fazenda do avô. 

 Maxuel é um aluno também com muitas dificuldades na leitura, inclusive, voltava à 

escola em outro horário para receber aulas de reforço. Sua leitura era toda silabada, com 

omissões de palavras, troca de letras, não permitindo assim o uso correto da entonação, 

pontuação. Na compreensão do texto fica perdido, inventando coisas ou cita partes 

fragmentadas. O aluno participou do trabalho, levando os textos para casa e disse que leu 

todos para sua mãe, mas o que foi observado que muitas vezes ele não os leu, pois quando 

era questionado sobre o texto ele não sabia responder. Mostrava interesse em ler durante a 

troca de textos, e assim procedia em todos os encontros. Agora já está lendo melhor, mas 

ainda soletra um pouco, procura ler bem devagar, mas ainda comete erros como troca de 

letras e acentuação das palavras. Na compreensão do texto, consegue, com ajuda, 

responder as questões em que as repostas se encontram no texto. 

 Gabriela é uma aluna que lê pausadamente e silaba várias palavras, troca as letras 

em algumas palavras e possui dificuldades na pontuação e acentuação das palavras. 
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Participa do trabalho, pelo próprio esforço, pois a mãe não acompanha. Segundo a aluna, 

ela não tem tempo. Sua interpretação inicial foi parcial, para responder as perguntas muitas 

vezes tinha que ler o texto novamente para encontrar as  respostas. Durante os encontros 

mostrou-se interessada nos textos e em ler na hora da troca. Com a prática da leitura, 

mesmo lendo sozinha, houve uma melhora considerável. Está lendo com ênfase, 

entusiasmo, empregando a pontuação e com poucos erros de acentuação. Na compreensão 

do texto, expressa com mais facilidade, isso ocorre pelo bom resultado no desempenho da 

leitura. Foi uma das alunas que se destacou em respostas imaginativas. 

 Lorena é uma aluna que desde o início mostrou ter habilidade para o ato da leitura. 

Durante a leitura, quase fluente, cometia poucas falhas na acentuação e pontuação. Na 

compreensão, mostrou também ter facilidade de entendimento com argumentos e respostas 

com coesão. A mãe da aluna acompanha a filha regularmente, seguindo os procedimentos 

da leitura e sempre indaga se a filha está progredindo. 

 O Renato, nos primeiros encontros, leu bem devagar, silabando e trocando letras 

como por exemplo: onde se lê “clara” ele lia “crara” e em todas as palavras que aparecem 

o “l” intermediário lia assim. Em algumas frases, cometia erros de pontuação e acentuação. 

Aos poucos, o aluno foi superando algumas dificuldades, conseguindo ler com mais 

clareza e confiança. Ainda lê devagar e silaba algumas palavras que são mais difíceis. Na 

compreensão dos textos, mostrou percepção no relato de pequenos detalhes e na facilidade 

de interação com os textos desde o início, em especial no que diz respeito a respostas 

imaginativas. O aluno é acompanhado pela mãe que ouve sua leitura durante a semana e 

pelo pai no fim da semana. 

 Ana Lúcia é uma aluna com muitas dificuldades. Também é assistida em outro 

horário com aulas de reforço. Sua leitura é silabada, com grandes pausas para decifrar e 

decodificar a grafia das sílabas. Lê trocando letras, com omissões de palavras e frases. 

Demonstrou dificuldades na compreensão, com demora nas respostas e responde quando 

obtém ajuda, havendo algumas perguntas sem respostas. A aluna não teve o apoio da mãe, 

no acompanhamento de suas leituras, o que foi justificado pela falta de tempo. Durante o 

decorrer do trabalho a aluna participou lendo sozinha e às vezes foi percebido que não 

houve leitura. A aluna progrediu razoavelmente, ainda sua leitura é um pouco silabada, 

impedindo o emprego correto da pontuação e entonação, pois se preocupa em decifrar 

sinais e se esquece de dar sentido ao que está lendo. A compreensão só consegue se for 

ajudada, lendo as partes das possíveis respostas. Deu muito poucas respostas imaginativas. 
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 Samuel é um aluno que anteriormente lia só soletrando, com pausas, sem entonação 

e vários erros de acentuação e troca de letras. A mãe acompanhou parcialmente ora 

ouvindo a leitura do filho e, em outras ocasiões, o aluno lia sozinho em casa ou na troca de 

textos, quando avaliado. Com esforço, participou de todos os encontros e aos poucos foi 

adquirindo e desenvolvendo habilidade e gosto pela leitura no dia-a-dia. Está lendo 

devagar, mas não soletra mais, procura ler com entonação e pontuando certo. Mostrou ser 

falante na compreensão, quando foram exigidas respostas imaginativas. O aluno também 

recebe atendimento de reforço voltando à escola em outro horário. 

 Pode-se perceber que, dos dezessete alunos, cinco não tiveram a ajuda da família, o 

que foi compensado na escola, com a mediação da pesquisadora. Desses cinco, uma das 

alunas obteve a terceira melhor diferença entre a primeira e a segunda avaliações. 

 No estágio em que se encontra o projeto, dois aspectos merecem destaque: o 

progresso dos alunos nas respostas literais e nas imaginativas. 

 Contudo, não é um trabalho concluído, pois as respostas literais estão em um nível 

muito próximo à decodificação pura e simples. Poderemos dizer que nosso objetivo só será 

alcançado, quando esses alunos chegarem a um nível mais alto, ou seja, o das respostas 

inferenciais. 

 Segundo Maimoni e Bortone (2001, p.40) “Este nível de leitura é essencial, pois 

aqui o aluno faz as suas inferências, baseando-se na sua visão de mundo, suas experiências 

e sua ideologia; enfim, em seu contexto sociocultural. É o momento da interação 

leitor/texto”.  

 Assim, é apenas nesse nível que começa, realmente, a acontecer o processo de 

leiturização do aluno. 

 Um outro aspecto importante foi o da motivação do aluno para o ato de ler, que se 

mostrou presente, desde o momento em que foi possível ao mesmo escolher um texto que 

fosse do interesse do pai ou da mãe. 
a escolha dos textos por parte da criança, a receptividade e a participação do pai 
podem se constituir em fortes elementos, para quebrar com a sistemática escolar 
do da leitura obrigatória, aparentemente sem sentido e, muitas vezes, só de 
decodificação, para se chegar a uma leitura compartilhada, significativa e 
prazerosa (Maimoni & Bortone, 2001, p.40) 
 

 Além disso, os depoimentos dos participantes, tanto dos alunos, como de seus pais, 

como também das professoras, indicam ser esse um caminho promissor, uma vez que 

expressam sua satisfação nas tarefas de leitura propostas, indicando possibilidades para 
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uma boa mediação de aprendizagem e entre pais e filhos, nessa área do conhecimento 

humano. 

 Vejamos alguns depoimentos: 

 

Pais 
 
 Meu filho não lia para mim e nem para o pai dele, acho que tinha receio de ler e 

ser chamado a atenção. Agora está mais solto, desinibido, lê sem nenhuma vergonha e 

aproximou mais de mim, sentindo liberdade até mesmo quando comete um erro, volta e 

pronuncia a palavra novamente e me pergunta se está certa. Meu filho melhorou a leitura, 

quero continuar no projeto. (Mãe do André). 

 No início fiquei assustada com a leitura tão gaguejada, cheia de pausa e trocando 

as letras. Quando estávamos lendo os textos, palavras que não entendia ou que não havia 

ouvido ainda ou que não era conhecida, perguntava o significado e tinha que explicá-lo. 

Às vezes até eu tinha que dar uma olhada no dicionário. Depois desses meses lendo e 

acompanhando já percebi que está mais confiante, mais interessado pois os textos a cada 

dia trazem uma informação diferente e os erros na leitura diminuíram. (Tia do Taylor). 

 Estou lendo com minha filha sempre. A gente também discute o que o texto diz. Ela 

chega da escola e logo fala: pai, tem texto pra gente ler! A cada dia vem progredindo mais 

e posso contar com um ponto a favor, ela gosta de estudar, qualquer coisa que pega já 

começa a ler, nunca foi preciso mandá-la estudar ou fazer tarefa de casa. Espero que 

continue assim. (Pai da Maria Carolina). 

 Esse trabalho está ajudando muito minha filha a se desenvolver através da leitura. 

Lia muito devagar e às vezes quando lia pulava algumas palavras e perdia o interesse. 

Muitas vezes eu queria ajudar, mas não sabia como, tudo que fazia não dava certo. Agora 

com esse apoio, com a leitura dos textos, nós todos lá de casa percebemos o quanto houve 

melhora. Ela gosta de ler sozinha primeiro, depois ela me chama e lê pra mim. É 

gratificante acompanhar o rendimento da filha quando houve esforço e progresso. (Mãe 

da Lorena). 

 Está sendo muito bom, meu filho ficou conhecendo muitas palavras novas e notei 

que está lendo melhor, pois antes lia só soletrando, pulava palavras sem ler e trocava 

letra demais. Hoje está mais seguro, ainda lê devagar, mas acho que é medo de errar, 
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poucas vezes confunde as letras, mas em vista do que era antes, melhorou muito. (Mãe do 

Luiz Henrique). 

 O trabalho em leitura tem trazido grandes benefícios para meu filho e nossa 

família. Estou acompanhando e aprendendo muito também com a leitura dos textos O 

interesse do meu filho pelos textos é impressionante, lê todos com a maior atenção e 

depois empresta-os para os colegas. Dizem que quem lê viaja e assim meu filho vai 

viajando a cada dia e conhecendo novas histórias. (Mãe do Alisson). 

 Esse trabalho é muito importante e válido, porque desenvolve tanto na criança 

como nos pais o interesse pela leitura. Achei que também desenvolve o senso crítico da 

criança, pois os textos são variados trazendo o aumento do conhecimento, do vocabulário 

da criança e muitas vezes dos pais também. Meu filho sempre teve dificuldade em leitura e 

interpretar o que leu e no início do trabalho trocava letras demais. Agora já melhorou 

muito, está mais entusiasmado e lendo tudo que vê na rua. (Mãe do Murilo). 

 Gostei desse trabalho de ler com a minha filha em casa. Percebi o quanto 

despertou nela o gosto e o interesse pelas leituras, além de ficar mais falante, mais 

participativa, pois quer contar para os outros o que leu no texto. Todos os textos tratam de 

assuntos diferentes e a cada texto é um aprendizado novo para ela e para nós os seus pais, 

porque estamos trabalhando juntos. (Mãe da Camila). 

 Meu filho sempre teve dificuldade para ler. Sua leitura era bastante soletrada e 

ainda assim às vezes lia a palavra errada. Quando veio o projeto de ler com ele achei bom 

porque já não sabia mais o que fazer. Estava lendo com ele, mas era as leituras do livro de 

português. Com os textos diferentes ele entusiasmou, pede primeiro para ler sozinho e 

depois é que a gente vai ler juntos. A leitura dele melhorou e o pai dele acha também. 

(Mãe do Renato). 

 Eu só escuto a leitura do meu filho, infelizmente não sei ler para poder ensiná-lo, 

mas vejo-o sempre com umas leituras em cima da mesa lendo. Sei que ele tem dificuldade 

em aprender porque as professoras sempre falavam. Ele é esforçado, quando falo pra ele 

melhorar ele esforça e melhora um pouco. (Mãe do Maxuel). 

 Meu neto tem dificuldades em leitura, lia errado demais, trocando letras e 

palavras, já melhorou, antes não tinha pontuação nenhuma, ninguém entendia nada e 

ainda tem o problema de ter a língua presa dificultando na hora de falar as palavras. Não 

tenho muito tempo, mas sempre arrumo um instante para ouvir a sua leitura. (Avó do 

Marcos Paulo). 
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 Minha filha sempre deu trabalho em aprender a ler e até hoje tem dificuldades. Ela 

tem um problema sério de audição, mas isso não a impede de ler. Sempre pergunto se está 

lendo os textos, pois não tenho tempo de ficar em volta dela, às vezes responde que sim e 

às vezes percebo que ela não leu. Pedi ao meu filho mais velho pra ler com ela, começa 

tudo bem, mas depois desentendem. A madrinha dela algumas vezes leu com ela, mas 

depois arrumou um emprego também e não deu certo. Quando estou em casa procuro nos 

finais de semana dar um pouco mais de atenção. (Mãe da Jéssica). 

 

Alunos 
 

Gostei muito de ler os textos que levei para ler na minha casa. Tinha uns que o meu 

pai gostou e achou interessante também. A minha mãe gostou dos textos de moda e dos 

que ensina fazer coisas gostosas de comer. (Renato). 

Eu desenvolvi muito, estou lendo bem melhor. Na hora de trocar os textos fico em 

dúvida, pois um é melhor do que o outro. Tem dia que quando vou ler, encontro algumas 

palavras que eu não entendo, mas procuro aprender. Estes textos nos ensinam viver 

melhor. Eu gosto também da participação dos meus pais, pois quando tem uma palavra 

difícil eles me ajudam. (Camila). 

Eu adoro levar textos para casa. Leio o texto várias vezes depois que li com o meu 

pai. Além de melhorar a leitura estou ficando sabida de tanta informação. (Maria 

Carolina). 

Todos estão dizendo que melhorei a leitura. Gosto de trocar textos e já li quase 

todos, pois sempre levo mais de um. Depois que faço as minhas tarefas de casa, vou ler o 

texto com minha mãe. (Alisson). 

Li os textos com minha mãe. Não gosto de ler texto grande, só pequeno. Gostei 

muito dos textos engraçados e dos que falam de animais, quando não sabia o significado 

de alguma palavra, procurava no dicionário e achava, minha mãe me ajudava e fazia 

pergunta do texto pra mim. (Murilo). 

Lia o texto que levava pra casa e depois na sala de aula emprestava pra minha 

colega ler também. Minha professora falou que eu já melhorei muito pra ler e no ditado 

também. (Jéssica). 
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Troco o texto e dentro da sala de aula já leio ele todo. Gosto de texto que fala das 

invenções e que fala das crianças pequenas. Minha avó gosta que eu leio pra ela, fica 

sabendo de muitas coisas, mas muitas vezes ela está ocupada. (Marcos Paulo). 

Levo o texto e leio para a minha mãe, às vezes ela está fazendo alguma coisa e eu 

fico lá perto dela e vou lendo. Tem dia que ela fala pra eu ler de novo e tem dia que ela 

fala que está bom. (Luiz Henrique). 

Eu gosto de trocar textos e gosto de ler todos eles, gosto de ler sozinha, depois tem 

dia que eu leio pro meu irmão. Quero continuar trocando texto viu? (Gabriela). 

 Eu gosto de ler lá em casa e gosto de ler pra você aqui na escola. Já melhorei 

muito, minha professora disse que estou lendo direitinho e vou ler um texto no auditório. 

(Josiane). 

 Estou levando os textos pra casa pra ler com a minha mãe e poder melhorar a 

minha leitura. Tem dia que eu leio e depois troco o texto também com o Alisson, ele lê o 

meu e eu leio o dele. Eu estou gostando de participar. (André). 

 Gosto de levar o texto e ler deitada na minha cama. Depois leio para a minha irmã 

e às vezes pra minha mãe. A minha irmã pega o meu texto e lê também e fica perguntando 

as coisas dele. (Roberta). 

 Estou levando os textos pra casa e lendo com a minha tia. Ela faz eu repetir tudo 

quando não leio direito. Mas agora já estou lendo um pouco melhor, só tenho dificuldades 

nas palavras mais difíceis, mas tem muitas palavras fáceis também. (Taylor). 

 Os textos estão me ajudando disse a minha professora. Já melhorei bastante a 

leitura e o ditado. Lá em casa eu leio também. (Maxuel). 

 Estou lendo com a minha mãe. Gosto de levar texto que fala de criancinha pequena 

porque a minha mãe vai ganhar um bebê. A gente aprende muita coisa. Também vou pra 

casa da Roberta e lá a gente lê também. (Lorena). 

 Quando vou trocar os textos pego muitos que os meus colegas já leram. Lá em casa 

eu leio e também gosto quando a senhora manda eu ler. (Samuel). 

 Eu levo o texto pra casa, mas o que eu gosto é de ler pra você aqui na escola e 

gosto quando você faz pergunta pra mim. Eu quero continuar levando texto e tem uma 

colega minha que também quer levar texto, pode? (Ana Lúcia). 
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Professoras 
 
 Parabenizo a professora pesquisadora pelo trabalho que está proporcionando aos 

meus alunos. É um trabalho diversificado, com responsabilidade, paciência e muito amor. 

O trabalho dá oportunidade de escolha do que ler aos alunos, proporcionando prazer em 

ler. 

 Sinto-me satisfeita ao perceber o interesse do aluno pela leitura e vejo o brilho nos 

olhos de cada um, quando se fala em ir para a sala de leitura. É muito gratificante. 

 O mais importante nesse trabalho, além de proporcionar interesse pela leitura por 

parte dos alunos, descobrimos o caminho para as transformações que está havendo. É a 

aproximação dos pais, com as tarefas dos seus filhos e a participação nos trabalhos dos 

mesmos. E essa transformação que está acontecendo é de forma consciente. A família se 

envolve, vem em busca de novos textos, ficam informados.  É um resultado desejado, muito 

enriquecedor, os pais ficam sempre ligados aos seus filhos, continuando a participar das 

atividades sempre que for possível, ou que, pelo menos tomem conhecimento do que está 

acontecendo na vida escolar do seu filho, para o mesmo se sentir valorizado em suas 

atividades e que essa nova atitude que a professora pesquisadora está tomando, dê 

continuidade nas salas de aula, no ano seguinte juntamente com os familiares dos alunos. 

(professora do turno matutino). 

 O trabalho realizado pela professora pesquisadora, foi de grande valia para os 

meus alunos. 

 Constatei que os alunos na grande maioria se desenvolveram bastante, tomando 

gosto pela leitura. Ela os incentivou trazendo textos diferentes do dia-a-dia e gravando as 

leituras dos mesmos. Eu como professora da sala também os incentivava e dizia a eles que 

estavam se tornando artistas com suas falas registradas. 

 Muito importante, também, foi o envolvimento da família nesse trabalho, pois a 

criança lia para os pais e os pais interessavam na tarefa de ler, ajudando os filhos para 

que lessem corretamente e com pontuação necessária, facilitando o entendimento da 

mensagem do texto. 

 Com isto, outros alunos que não faziam parte do trabalho de pesquisa foram falar 

com a professora pesquisadora, pedindo-lhe para participarem do estudo. 

 Notei que essas crianças despertaram para a prática da leitura e essa 

conscientização foi espontânea, de cada uma delas. 
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 Como seria bom se tivéssemos em nossas escolas pessoas que ajudassem, nós 

regentes a despertar mais ainda o gosto pela leitura e que trabalhassem lado a lado 

conosco e com a família (professora do turno vespertino). 

 

Pesquisadora: 
 
 Participei do processo da pesquisa, não como uma observadora neutra, mas como 

uma das participantes, ocupando muitas vezes o lugar da mãe ou do pai que, por várias 

razoes, não puderam dar assistência a seus filhos na tarefa de leitura de textos em casa, 

pude verificar  o processo mediacional, vivenciado por mim, também beneficiou os alunos, 

assim, assumi uma atitude metodológica, de interferir no experimento, em lugar de uma 

falta de intervenção por parte dos pais. Com isso, enquanto pesquisadora e professora, 

também aprendi com esse trabalho. Se a aprendizagem leva ao desenvolvimento, segundo 

a Psicologia Histórico Cultural de Vygotsky (Oliveira, 1993), não só as crianças e os pais 

se desenvolveram, mas eu também me desenvolvi. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 
Por um lado, observamos que a leitura conjunta em casa com os filhos foi uma 

maneira de aproximação dos pais com seus filhos e com a escola. Juntos puderam verificar 

e diagnosticar as reais condições da leitura dos filhos e tentar ajudá-los participando 

efetivamente aplicando os procedimentos da leitura conjunta, em um processo de mediação 

de aprendizagem. 

 Percebemos também o quanto a criança se sentiu segura com o apoio e interesse da 

família por eles. Muitos pais tinham o desejo de ajudar seus filhos no desenvolvimento da 

leitura e não sabiam como proceder. 

 É relevante ressaltar que a leitura dos textos provocou interesse em alguns pais de 

lerem mais e receberem junto com o filho novas informações causando discussões e 

provocando buscas em outras fontes de consulta, aumentando assim o conhecimento de 

ambos. Foi uma aprendizagem compartilhada. 

 Aprender é uma relação que supõe o vínculo com o outro. Este vínculo 

inicialmente, tem lugar na família e aqui ficou comprovado, através dos pais participantes, 

que acompanharam seus filhos em suas atividades, o progresso da criança nas tarefas de 

leitura com compreensão. 

 Mas, por outro lado, sentimos o desinteresse e a omissão de alguns familiares que, 

diante de um projeto que procura auxiliar a criança com dificuldade na leitura, pela 

parceria família-escola, que subestimaram a importância desse aprender compartilhado, 

colocando outros interesses em primeiro lugar, outros alegaram falta de tempo. Já dizia um 

ditado bem antigo “o tempo a gente faz”.   E com essa atitude de algumas famílias, ficou 

claro que mais, uma vez, a escola tem que se responsabilizar por todo o processo ensino-

aprendizagem, sendo as falhas cobradas por essas mesmas famílias. 

Para os alunos participantes, a troca de textos foi um momento agradável, em que 
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eles comentavam um com o outro o que haviam lido e até indicando qual texto era “legal”, 

engraçado ou que informação trazia. Portanto, um momento de importante interação 

formativa, em um intenso clima motivacional. 

 Durante os encontros, percebemos que todos os envolvidos, até aquele aluno que, 

por um motivo ou outro, não tinha trazido o texto, pedia para levar outro e muitos pediam 

para levar mais de um. Foi observado que durante a escolha dos textos muitos gostavam de 

ler ali, naquela hora para a professora pesquisadora e eram justamente aqueles que a 

família não estavam acompanhando. Percebemos assim que eles gostariam desse 

acompanhamento que os colegas estavam tendo. 

 O dado mais importante a ser relatado foi que o grande entusiasmo acabou 

incentivando, depois de oito meses, outros colegas a quererem participar da troca de textos.  

 Em suma, consideramos que a técnica da leitura conjunta permite uma participação 

expressiva dos pais, embora devamos deixar claro que a participação e colaboração dos 

pais não é tarefa fácil para a escola obter. Talvez os cursos de formação de professores 

devam incluir conteúdos que os preparem quanto a esse aspecto. 

  O que se percebe é que, a partir do momento em que os pais começaram a se 

envolver, os alunos se esforçaram mais, mostrando que existe uma reciprocidade quanto ao 

envolvimento dos pais e dos filhos conforme pesquisa anterior de Grolnick e Slowiaczeck 

(1994). 

Importante ressaltar a contribuição que essa pesquisa traz, ao mostrar que o 

procedimento de leitura conjunta fornece a pais e professores pistas para serem bons 

mediadores de aprendizagem, podendo formar, com isso, alunos-leitores proficientes, 

indicando que ser um pai ou uma mãe, envolvidos com a vida escolar do aluno, não é um 

dom, mas pode ser aprendido, desde que a escola se direcione para isso. Além do mais, 

nessa experiência de aprendizagem mediada, os pais oferecem um modelo de como ler 

fluentemente, que a criança procura de início imitar, até se tornar um leitor fluente. 

Conclui-se, finalmente que, com um tempo maior de exposição ao procedimento de 

“leitura conjunta” talvez possa conduzir a diferenças mais acentuadas no progresso dos 

alunos envolvidos. 

Há que se considerar que a interação família-escola deve ser sempre incentivada, 

pois essa colaboração pode estimular crianças com as mais variadas dificuldades de 

aprendizagem, a superarem, com a ajuda de um adulto mais capaz, esses momentos 

transitórios em que não conseguem se desempenhar bem em tarefas que realizam sozinhos. 
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Nesse processo de mediação, o pai (ou a mãe) atua na zona de desenvolvimento 

proximal, obtendo que o filho consiga ir além do que conseguiria ir sozinho nas suas 

aprendizagens, desenvolvendo-se na leitura compreensiva. 

Segundo García (1998, p.105), o  

conceito de zona de desenvolvimento proximal como criada nos processos 
interativos tem um interesse especial nas situações educativas, posto que as 
aprendizagens são adquiridas num âmbito social e somente depois se 
internalizam ou se tornam individuais.  

 

 O conceito de zona de desenvolvimento proximal diz respeito à participação de 

 parceiros em situações especiais de aprendizagem. 

 Um último aspecto a ser ressaltado é a participação de outros familiares, que não 

somente a mãe, pois em um procedimento como esse, basta ser um leitor maduro. Nesse 

caso, a colaboração do pai pode ser de grande importância, principalmente para o menino 

que, muitas vezes desvaloriza a escola, por considerá-la como “coisa para mulheres”, um 

preconceito muito presente em nossa cultura. Talvez os professores devam ser preparados 

para trazer mais os pais para o ambiente escolar, como um forte aliado no trabalho com os 

filhos. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ANEXO 1 

 

 

 

Por que escolhi meu pai 
 

 

 

 Meu pai era um homem incrivelmente atrativo e carismático. Na sua vida não 

existiam contradições. Era um homem de princípios. A nossa relação era simplesmente 

inesquecível. Teve uma grande influência na minha vida. Com o decorrer da vida aprendi 

muito “sobre ele”.   

 Quando nasci, a nossa cidade, no norte do Marrocos, era um celeiro de culturas 

tolerantes. Muçulmanos, católicos, judeus e hindus viviam e compartiam seus 

conhecimentos e cozinhas com harmonia. Meu pai era presidente do grêmio “La union”, 

um centro cultural multirracial e multicolorido. Éramos cinco irmãos. Eu  me sentia seu 

filho favorito, mas depois descobri que cada um de nós se achava e se sentia da mesma 

maneira. 

 Era um mestre notável, sua voz era amável e paciente. Comerciava com temperos e 

viajava para comprar essas iguarias. Falava sobre suas viagens e despertou em mim desde 

cedo a necessidade e o amor por viajar e conhecer países e pessoas.  

 Falava sobre a diferença entre inteligência e sabedoria. “Você é meu filho... foi 

educado para amar e escutar; para aprender e aceitar; para ter orgulho do que você é e 

saber respeitar as diferenças.” Não existia a chance de errar. Não era “comum” querer ser 

“cozinheiro”. Quando escolhi “cozinhar”, me mandou treinar com os melhores professores 

possíveis, já que eu não queria uma profissão intelectual – depois descobri que por 

problemas auditivos eu não gostava de assistir às aulas teóricas. A cozinha era “artesania”, 

ou seja, bastava ter sensibilidade e repetir aquilo que a gente via o chefe fazer. Ensinou-me 

que qualquer profissão honesta é honorável. 

 



 

  

Falava sobre valores, de como desenvolver o caráter. Contava da importância de 

“ser e chegar a ser” e não somente de “ter e conseguir”. 

 Tinha uma frase: “Dialogue... mas jamais venda o seu coração. Procure alguma 

atividade de que você goste, escute seus instintos e procure as respostas dentro de si”. 

 Era querido pelos membros das três comunidades que freqüentavam o grêmio. 

Preocupava-se com os demais e respeitava todos, independentemente de religião, cor ou 

crença. 

 Quando viajei para o Brasil, pela primeira vez me disse que eu já tinha raízes e asas 

para voar. Raízes para saber onde estava “minha casa” ensinamentos religiosos e morais 

necessários para ter asas para poder voar longe de casa. 

 E hoje... no mundo de hoje, como aprendem as nossas crianças ? 

 Mas, se o legado dos pais é saber como dirigir as nossas vidas, com propósito e 

determinação, então acho que ele teve sucesso. Fez de nós (eu e meus irmãos) seres 

humanos unidos e solidários. 

 Ajudou a melhorar o mundo na sua época, na sua geração. Eu o escolheria como 

meu pai mil vezes!!!  Quando faleceu, quase não cabia mais ninguém no cemitério... Ele 

deve ter-se sentido muito prestigiado pela despedida prestada na última viagem... Tento ser 

digno dele. Feliz, onde quer que ele esteja. Vocês podem se perguntar por que essa semana 

eu senti a necessidade de falar do “meu pai” 

 Quando assisti aos últimos acontecimentos em Nova York, perante a incerteza do 

futuro, “a guerra”, perante o desespero de uma foto no jornal de um garoto que chora ao ter 

recusada a sua entrada no Paquistão, fugindo da tragédia da Guerra Santa; perante isso 

tudo, lembrar do pai, da mãe, do lar, da segurança e do amor faz bem à nossa alma. 

 Que Deus ajude, não na guerra, mas na paz. Paz para todos nós e todos os povos da 

Terra. 

 E, assim, nós cozinheiros possamos continuar a encanar as pessoas, todas reunidas 

“num jantar ecumênico”. Que reforce nosso espírito. 

 Poderia falar e contar muito dos seus conselhos:  

“Se as crianças vivem com críticas, aprendem a condenar”. 

“Se as crianças convivem com hostilidade, aprendem a brigar”. 

“Se as crianças vivem com temor, aprendem a ser receosas”. 

“Se as crianças aprendem com deboches, aprendem a ser tímidas”. 

“Se as crianças vivem com carências, aprendem a ser invejosas”. 



 

  

“Se as crianças aprendem com tolerância, aprendem a ser pacientes”. 

“Se as crianças aprendem com aprovação, aprendem a gostar de si mesmas”. 

“Se as crianças aprendem com participação, aprendem a ser generosas”. 

“Se as crianças aprendem com honestidade e imparcialidade, aprendem o amor, a verdade 

e a justiça”. 

“Se as crianças aprendem com seguridade, aprendem a confiar em si mesmas e em um 

Deus único”. 

“Se as crianças vivem com participação, aprendem a encontrar amor no mundo...” 

 

                                                                                                          Isaac Corci 

 

 

 

 

 

 



 

  

ANEXO 2 
 

 

 

 Com este questionário queremos obter informações sobre o aluno, sua família e 

relacionando-os com as atividades escolares. 

 As respostas nos ajudarão a tomar decisões para melhorar o processo ensino 

aprendizagem com a contribuição e acompanhamento da família. 

 Neste questionário, portanto não existem respostas erradas ou certas. A única coisa 

importante é saber a sua opinião sincera sobre o que estamos perguntando. 

 

                                           A sua colaboração é muito importante. 

 

                                                       A você o nosso agradecimento. 

 

Nome do (a) filho (a):_____________________________________ 

 
1- Nome do pai: ________________________________________ 

    Nome da mãe: _______________________________________ 

 

2 - Idade (pai): ______anos 

     Idade (mãe):______anos 
 
3 - Profissão (pai):_______________________________________ 

     Profissão (mãe):______________________________________ 

 

4 - Horário de trabalho (pai):______________________ 
     Horário de trabalho (mãe):______________________ 

 

5 - Número de filhos: _____________                               



 

  

6 - Você acredita que o sucesso escolar dos filhos depende do interesse dos pais? 
 

 (      ) Nunca acredito 

(      ) Poucas vezes acredito 

(      ) Muitas vezes acredito 
(      ) Sempre acredito 

 

Endereço para contato: ___________________________Fone: _____ 

 

1- Qual é o sexo de seu (sua) filho (a)? 
 

a) (      ) masculino 

b) (      ) feminino 

 

2 - Qual a idade de seu (sua) filho (a)? 
 

a) (      ) Menos de 10 anos  

b) (      ) de 10 a 11 anos. 

c) (      ) mais de 12 anos 

 

3 - Qual é o grau de instrução da mãe ou responsável? 
 

a) (      ) Ensino fundamental de 1ª a 4ª série (completo ou incompleto) 

b) (      ) Ensino fundamental de 1ª a 8ª série (completo ou incompleto) 

c) (      ) Ensino Médio (completo ou incompleto) 

d) (      ) Ensino Superior (completo ou incompleto) 

e) (      ) Nenhum grau de instrução 

 

4 - Quantas pessoas moram em sua casa? 
 

a) (      ) duas 

b) (      ) três a quatro 

c) (      ) cinco a seis 

d) (      ) sete a oito  

e) (      ) acima de oito 

 



 

  

5 - Em sua casa você faz alguma assinatura de: 
 

a) (      ) jornal 

b) (      ) revista 

c) (      ) folheto  

d) (      ) nenhuma das alternativas acima 

 

6 - O número de livros existentes em sua casa é: 
 

a) (      ) menos de 10 livros 

b) (      ) de 10 a 30 livros 

c) (      ) de 31 a 50 livros 

d) (      ) mais de 50 livros 

e) (      ) Não sei 

 

7 - Seu (sua) filho (a)  freqüenta a biblioteca da escola  ou outra biblioteca, quantas vezes? 
 

a) (      ) três vezes por semana 

b) (      ) duas vezes por semana 

c) (      ) uma vez por semana 

d) (      ) não freqüenta assiduamente 

 

8 - O tempo em que você costuma acompanhar as atividades escolares de seu (sua) filho(a) 

é:  
 

a) (      ) todos os dias 

b) (      ) quase todos os dias 

c) (      ) uma ou duas vezes por semana 

d) (      ) uma ou duas vezes por mês 

e) (      ) não costumo acompanhar as atividades de meu (minha) filho(a) 

 

9 - O tempo que você gasta, por dia acompanhando ou escutando a leitura de seu (sua) 

filho(a)  em casa é: 
 

a) (      ) menos de uma hora 

b) (      ) de uma a três horas 



 

  

c) (      ) não tenho tempo para acompanhar  e nem escutar a leitura de meu (minha) filho(a) 

 

10 - Nos momentos de folga, você e seu (sua) filho (a) gostam mais de: 
 

a) (      ) conversar com as pessoas 

b) (      ) ouvir música 

c) (      ) ler livros, jornais, revistas e outros 

d) (      ) ver televisão 

e) (      ) passear 

 

11 - Seu (sua) filho (a) gosta de ler? 
 

a) (      ) Sim 

b) (      ) Não 

c) (      ) as vezes 

d) (      ) nunca 

 

12 - Qual a dificuldade encontrada pelo (a) seu (sua) filho (a) durante a leitura de um 

texto? 
 

a) (      ) Não saber lê-lo corretamente (alfabetização) 

b) (      )Não saber interpreta-lo 

c) (      ) Não saber pontua-lo 

d) (      ) Todas as alternativas acima 

e) (      ) Não tem dificuldade em leitura 

 

13 - A maior dificuldade que você já observou quando seu (sua) filho (a) faz uma redação  

ou produção de texto é:  
 

a) (      ) Achar  boas idéias para escrever sobre o tema 

b) (      ) Colocar as idéias em ordem  

c) (      ) Iniciar e terminar a redação 

d) (      ) Escrever corretamente as palavras 

e) (      ) Todas as alternativas acima 

f) (      ) Não tem dificuldade em redação 



 

  

14 - Seu (sua) filho (a) aprende e desenvolve melhor na leitura e na escrita quando você o 

(a) acompanha diariamente. 
 

a) (      ) Concordo totalmente 

b) (      ) Concordo  

c) (      ) Discordo 

d) (      ) Discordo totalmente  

e) (      ) Indeciso 

 

15 - Você participa das reuniões pedagógicas convocadas pela escola de seu (sua) filho 

(a)? 
 

a) (      ) Sim 

b) (      ) Às vezes 

c) (      ) Nunca 

 

16 - Quando seu (sua) filho (a) não vai bem nos estudos a sua atitude geralmente é: 
 

a) (      ) Mudar o comportamento em casa 

b) (      ) Fixar novamente o conteúdo estudado 

c) (      ) Procurar a escola , pedir explicações e ajudar e ajuda pedagógica  

d) (      ) Culpar o professor 

e) (      ) Não tenho nenhuma atitude 

 

17 - Você incentiva o desenvolvimento da leitura de seu (sua) filho (a) através de: 
 

a) (      ) Leitura de pequenos textos ( artigo de jornal, recados, convites etc) 

b) (      ) Leitura de gibis 

c) (      ) Leitura de livros de história (literatura) 

d) (      ) Leitura de cartazes, faixas, propagandas, panfletos etc.) 

e) (      ) Outros. (citar) 

 

18 - Você verifica se seu (sua) filho (a) faz as tarefas de casa. 
 

a) (      ) Nunca 

b) (      ) Poucas vezes 



 

  

c) (      ) Muitas vezes  

d) (      ) Sempre 

 

19 - Você conversa com seu (sua) filho (a)  sobre como foi o seu dia na escola?  
 

a) (      ) Nunca 

b) (      ) Poucas vezes 

c) (      ) Muitas vezes 

d) (      ) Sempre 

 

20 - Você estabelece horário para o seu (sua) filho(a) fazer as tarefas de casa? 
 

a) (      ) Nunca 

b) (      ) Poucas vezes 

c) (      ) Muitas vezes 

d) (      ) Sempre 

 

21 - Você conhece os conteúdos (matemática, português e outros) que o professor trabalha 

em sala de aula? 
 

a) (      ) Nunca 

b) (      ) Poucas vezes 

c) (      ) Muitas vezes 

d) (      ) Sempre 

 

22 - Você responde as perguntas que seu (sua) filho (a) faz quando realiza as tarefas de 

casa? 
 

a) (      ) Nunca 

b) (      ) Poucas vezes 

c) (      ) Muitas vezes 

d) (      ) Sempre 

 

 

 



 

  

23 - Você procura manter contato com a professora de seu (sua) filho (a)? 
 

a) (      ) Nunca 

b) (      )Poucas vezes 

c) (      ) Muitas vezes 

d) (      )Sempre 

 

24 - Você elogia seu (sua) filho (a) quando ele (a) faz as tarefas de casa corretamente? 
 

a) (      ) Nunca 

b) (      ) Poucas vezes 

c) (      ) Muitas vezes 

d) (      ) Sempre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ANEXO 3 
Procedimento de leitura conjunta 

(adaptado de Keith Topping, 1989) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A criança escolhe o material de leitura que seja do interesse dos 
pais e esteja dentro do nível de leitura dos mesmos 

 O tutor e a criança lêem juntos o texto em voz alta no ritmo da 
criança 

O tutor (pai, mãe ou responsável) e a criança fazem uma 
discussão inicial sobre o texto 

Leitura Qualquer erro da criança ou ausência de resposta durante 
uns 5 segundos. 

Elogio 

Procedimento corretivo 

O tutor diz corretamente a palavra (e pode indicar a 
palavra incorreta) 
 
A criança repete corretamente a palavra 
 
Em pouco tempo prossegue a leitura conjunta 

A criança indica com um sinal não verbal (um gesto, 
por exemplo) que deseja ler sozinha 

O tutor elogia a criança por fazer o sinal e fica em 
silêncio 

A criança lê sozinha em voz alta 

Qualquer erro da criança ou ausência de resposta 
durante 5 segundos 

Procedimento corretivo igual ao anterior e ambos 
continuam a ler juntos 

Com o tempo, a criança adquire 
segurança e passa a ler palavras 
mais difíceis, a se corrigir, e a 
ter mais curiosidade em relação 
ao texto e palavras 
desconhecidas 

Elogio 

Discussão sobre o texto Elogio 



 

  

ANEXO 4 

 

 

 

O Passarinho de três asas 

 

 

 
 Clara Luz estava sempre fazendo experiência com sua vara de condão. Já de manhã 

cedo, preparava no bule de prata (tudo na casinha delas era de prata, até a mobília). Olhava 

para ele e tinha uma idéia: 

 _ Tem bico. Dá um bom passarinho. 

 E transformava o bule em passarinho. 

 Mas o passarinho saía com três asas: duas dele mesmo e uma do bule, que tinha 

sobrado. 

 A Fada-Mãe entrava na sala e levava um susto danado:  

 _ Que bicho esquisito é esse?  

 _ É o bule, mamãe, que eu transformei em passarinho. 

 _ Clara Luz! E agora? Onde vou coar o pó- de - meia-noite para fazer o nosso café? 

E que idéia foi essa de fazer passarinho com três asas? Ao menos ponha só duas asas nele! 

 _ Mas mamãe, ele gosta de ter três asas!  

 O passarinho, furioso, entrava na conversa:  

 _ Não gosto, não senhora! Faça o favor de me consertar já! 

 Clara Luz não acertava e quem acabava consertando era a Fada-Mãe. O passarinho 

agradecia muito: 

 _ Se não fosse a senhora eu não sei como seria! Essa sua filha é muito intrometida. 

 E  saía pela janela, resmungando ainda:  

 _ Veja só! Inventar que eu gosto de ter três asas! 

 

Esta história foi retirada do livro A fada que tinha idéias, de Fernanda Lopes de Almeida. 
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ANEXO 16 

 

 

 


