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1. RESUMO 

 

A prática de proposições de leitura nas séries iniciais tem como função fazer 

com que a criança entre em contato com a complexidade da própria língua escrita 

mesmo quando ainda não sabe ler convencionalmente. Pois com essa prática 

trabalhada, o professor pode escolher textos que tragam informações curiosas, 

como uma atividade de leitura de legenda, realizada na sala e que foi fonte de nossa 

pesquisa, em que é trabalhada com o aluno, primeiramente, a leitura de imagem e a 

partir disso a localização de informações no texto escrito, considerando o que já 

conhecem sobre o sistema de escrita. Por isso, a intervenção do professor na 

utilização de estratégia de antecipação, verificação de elementos da legenda é 

crucial para que a atividade tenha valor significativo na aprendizagem dos alunos 

dos anos iniciais.  Com essas atividades, os alunos podem aprender 

comportamentos leitores, buscar estratégias de leitura no próprio texto, e, 

consequentemente, ganhar autonomia no processo de leitura. 

 

Palavras-chave: proposições de leitura, estratégia de leitura, leitura de legenda, ler 

sem saber ler convencionalmente. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A proposição de leitura de texto feita para alunos, antes mesmo de 

saberem ler de forma convencional, é de grande expressão nas series iniciais 

durante o processo de alfabetização, pois essas práticas trabalhadas correspondem 

a estruturas fundamentais para o aprendizado das crianças. “É preciso oferecer 

textos à criança já nas primeiras atividades de alfabetização porque conhecer seus 

usos e suas funções favorece a reflexão sobre o sistema de escrita”. (BREDA, 2009, 

p. 1).  

 Portanto, é preciso propor atividades que desafiam o aluno a ler mesmo 

que não saiba ler convencionalmente, realizadas dentro da sala de aula, onde a 

professora desafia, possibilitando boa intervenção, e promovendo a reflexão do 

discente em relação às proposições de atividades de leitura. Mas como o aluno pode 

ler antes de aprender a ler? O segredo para ensinar a ler é oferecer e organizar 



situações didáticas de leitura de tal forma que os alunos possam receber boas 

intervenções e pouco a pouco descobrir o que está escrito, utilizando os 

conhecimentos que já têm. 

De acordo com o Guia de Planejamento do material “Ler e Escrever”, 

utilizado na rede pública municipal de Tupã, ler, significa: 

- Atribuir significado a textos de gêneros variados; 
- Fazer uso de estratégias de leitura (seleção, antecipação, 
decodificação, inferência, verificação); 
- Colocar em ação diferentes modalidades de leitura em função do 
texto e dos propósitos da leitura (ler para buscar informação, ler para 
se entreter, ler para compreender etc.); 
- Confrontar ideias, opiniões e interpretações, comentando e 
recomendando leituras, entre outras possibilidades; 
- Apropriar- se das características discursivas e das convenções e 
estruturas linguísticas de cada gênero textual. (GUIA DE 
PLANEJAMENTO: LER E ESCREVER -2º ANO VOL.2, 2010, p.79). 
 

 É importante que o professor observe como os alunos procedem durante 

as atividades e como resolvem as questões de leitura propostas. Barros (1999, p. 2) 

ressalta que: 

Quando o aluno ainda não sabe decodificar completamente o texto 
impresso e precisa descobrir o que está escrito, sua tendência é 
buscar adivinhar o que não consegue decifrar, recorrendo ao 
contexto no qual os escritores estão inseridos, bem como às letras 
iniciais, finais ou intermediárias das palavras.  
 

Ao propor a reflexão sobre o sistema, tem que se planejar situações que 

permitam aos alunos ampliar suas estratégias de antecipação e verificação. Ler é 

coordenar a informação, baseando-se em indicadores do texto e do contexto. Por 

isso, não podemos deixar as crianças sozinhas em frente às letras sem que 

tenhamos proposto um contexto comunicativo com situações em que elas possam 

ler por si mesmas. Por exemplo, podemos solicitar que encontrem uma palavra 

específica em um dos textos lido pela professora. Essa é uma situação típica em 

que o aluno sabe que a informação está lá, mas não exatamente onde. Para 

responder, eles terão que voltar ao texto e buscar diferentes estratégias. Nesses 

momentos é preciso favorecer o intercâmbio, solicitando que cada um justifique a 

sua escolha e também ouça como os outros pensaram. Isso significa oferecer 

oportunidades para voltar ao texto e contar com novas possibilidades de reflexão. 

É um grande avanço das crianças em relação à leitura quando eles 

percebem que são capazes de ler mesmo não sabendo ler, é uma atividade que 



fazem para poder antecipar e pode inferir o sentido naquilo que está escrito. Uma 

boa situação pressupõe atividades desafiadoras. No caso da alfabetização, uma boa 

situação de aprendizagem é aquela que favorece e desencadeia a ação de reflexão 

dos alunos sobre a escrita. Essa reflexão é o que os leva a buscar informações e a 

rever suas hipóteses. Quando dizemos que os alunos precisam de problemas para 

resolver e decisões a tomar, também estamos defendendo um princípio didático que 

deriva da concepção de aprendizagem como construção, pois o ponto de vista 

construtivista, o conhecimento avança quando o aprendiz é desafiado a pensar. 

 

O desenvolvimento e a aprendizagem são processos de construção 
de conhecimento, mas é evidente que essa construção não ocorre 
por acaso, mas em um contexto social, na interação com outros 
participantes. 
As crianças adquirem conhecimento na interação construtiva com o 
material escrito e, por outro, todo processo de aprendizagem implica 
relações sociais. 
[...] aprendizagem da leitura e a escrita é uma construção entre as 
crianças da sala de aula. (TEBEROSKY, A; COLOME, T, 2003, 
p.28). 

 

A aplicação de proposições das atividades de leitura em sala de aula 

contribui de maneira significativa para a aprendizagem e apropriação dos 

instrumentos de compreensão e interpretação leitora.  As estratégias de leitura 

desenvolvidas no decorrer do ano letivo pretendem ajudar o aluno a compreender e 

desvendar o sentido do texto, utilizando a capacidade de compreender as 

informações lidas.  

A partir dessa reflexão, podemos considerar que a prática de leitura não 

convencional é um primórdio para o avanço dos alunos como leitores e escritores 

desde o início do processo de alfabetização, desenvolvendo, assim, leituras mais 

pontuais e aderindo autonomia.  

 

3.  OBJETIVOS 

Refletir sobre condições didáticas acerca de proposições de atividade de 

leitura nas series iniciais; 

Oportunizar atividades criando situações reais em que as crianças busquem 

estratégias, como localizar ídiche, avaliar se a informação está de acordo com o que 

se deseja etc., apoiando em informações sobre o sistema de escrita, ilustrações, 



infográficos, diagramações e outras coisas mais, possibilitando o desenvolvimento 

do comportamento leitor; 

 

4. METEDOLOGIA 

               Para a realização dessa pesquisa, fizemos estudos de consultar 

bibliográficas nos encontros de formação do Programa Bolsa Alfabetização que 

contribuiu de forma real diante do que se trata o assunto. Como afirmar Lakatos e 

Marconi (2003, p. 182), esse estudo “[...] abrange toda bibliografia já tornada pública 

em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, 

revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico etc., até meios 

de comunicação orais: rádio, gravações em fita magnética e audiovisuais: filmes e 

televisão. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que 

foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, inclusive conferencias 

seguidas de debates que tenham sido transcritos por alguma forma, quer 

publicadas, quer gravadas.”  

       Também para a nossa análise de pesquisa, além da entrevista com a 

professora, fizemos pesquisa de campo, na filmagem de uma proposta de atividade 

de leitura com uma dupla de alunos do 2ºano em uma sala de aula. Esse acesso nos 

permite estarmos diante do contexto diário da realidade que acontece de fatos, pois 

“[...] consiste na observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem 

espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no registro de variáveis 

que se presumem relevantes, para analisá-los. ”  (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 

186). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Essa pesquisa didática realizada com base nos estudos teóricos que nos foi 

concebido no programa Bolsa Alfabetização, e na convivência em sala de aula, 

observando e analisando propostas de atividades de leitura, as quais os 

professores foram trabalhando com seus alunos no ano letivo de 2015. 

Para que fosse possível efetuar essa pesquisa, em 2015 inicialmente 

estudamos o tema “Ler sem saber ler convencionalmente”, nas nossas reuniões de 

formação, com a nossa Professora e Coordenadora do Programa Bolsa 



Alfabetização Luciana Ferreira Leal. Em seguida, foi realizada na escola municipal 

E.M.E.F. Prof. João Geraldo Iori da cidade de Tupã (SP) com a professora regente 

Andréia Vieira Camargo, do 2º ano C do Ensino Fundamental, uma entrevista 

relacionada com o tema. Na sequência, com a professora regente, organizamos um 

plano de aula, que foi aplicado, filmado e se converte em nossa pesquisa didática. A 

atividade desenvolvida foi uma leitura de legenda sobre a onça-pintada do Livro “Ler 

e Escrever”.  

 

5.1. ATIVIDADE DESENVOLVIDA  

                      Abaixo segue o plano de aula em que foi realizada a atividade 

realizada sequencialmente com os alunos. Esse plano de aula é parte do projeto do 

Ler e Escrever:  “Anta, onça e outros animais do Pantanal – Projeto didático: Ler 

para aprender” em que o professor e aluno fizeram estudos de textos de divulgação 

cientifica sobre animais brasileiros.  

 

Saber extrair informações de textos e ser capaz de aprender com 
eles é quase uma condição para se tornar estudante. [...]. Ela 
envolve comportamentos de leitor que contribuem para atingir o 
propósito de aprender. 
[...] 

 Antecipar o que pode estar escrito, observando imagens, 
legendas, gráficos, títulos e subtítulos para ter umas ideias 
geral do conteúdo. (GUIA DE PLANEJAMENTO: LER E 
ESCREVER -2º ANO VOL.2, 2012, p.69) 

 

PLANO DE AULA        

 

LEGENDA DE ILUSTRAÇÃO 

OBJETIVOS  

 Utilizar estratégias de seleção, antecipação e verificação para que localizem 

informações em textos mesmo antes de saberem ler, considerando o que já 

conhecem sobre o sistema de escrita.   

 Utilizar as imagens como recurso para antecipar o conteúdo de um texto 

escrito (uma legenda). 



  Utilizar o que já aprenderam sobre o animal, como recurso para antecipar o 

conteúdo das legendas. 

PLANEJAMENTO 

 Quando realizar? Após você ter feito a leitura do texto de divulgação 

científica referente a esse animal (o exemplo apresentado refere-se à onça-

pintada).  

 Como organizar os alunos? Em duplas formadas por alunos que ainda não 

dominam o sistema alfabético de escrita e escrevem segundo hipóteses 

próximas.  

 Os alunos que já escrevem convencionalmente também podem ser 

organizados em duplas.   

 Duração: cerca de 40 minutos. 

ENCAMINHAMENTO 

 Distribua as páginas da atividade e peça aos alunos que leiam o conteúdo 

das legendas. Converse com os alunos a respeito dos conhecimentos que 

podem ser utilizados para resolver o desafio. 

 Lembrar-se daquilo que já aprenderam sobre o animal, com a leitura 

realizada na aula anterior. 

 Observar as fotos e, de acordo com tudo que sabem do animal, imaginar o 

que pode estar escrito.  

 Tentar ler, pensando no que já sabem sobre as letras.   

 Relembre que, como a atividade é em duplas, cada um precisa conversar 

com o colega e discutir as diferentes ideias, até chegarem a um acordo. 

 FONTE: “Ler e Escrever”: Guia de Planejamento e Orientações Didáticas Professor 

Alfabetizador-2º ano volume 2, São Paulo, 2012 pág. 90- 91. 

 

Abaixo segue uma foto a atividade de legenda proposta para que os 

alunos fizessem a observação e antecipação das fotos, para assim tentassem 

construíssem algum sentido na compreensão do que poderia estar escrito no texto. 

E com conhecimentos já estudados no projeto, com a ajuda do professor também 

tentassem ler pensando no que já conhecem sobre as letras.  



        

Figura 1-  atividade 4B da coletania de atividades do aluno página 110 Ler e 

Escrever 2ºano volume único 7ª edição, São Paulo 2014. 

6. RESULTADOS  

 

De acordo com os objetivos propostos nesta pesquisa, entendemos que o 

professor é aquele que leva o aluno a se apropriar do conhecimento, por meio dos 

conteúdos. Ele transmite seus repertórios, fazendo mediações necessárias, 

intervindo e instigando os alunos a apropriar-se dos saberes numa relação de 

interação. O trabalho mostrou o quanto os alunos, sendo motivados, podem 

desenvolver ao fim do ano a forma autônoma por meio de atividades de oralidade, 

de leitura e de escrita. As estratégias utilizadas ajudaram o aluno na construção de 

sentido do texto e deverão ajudá-lo em qualquer outra situação e com quaisquer 

outros textos. Neste processo, embora o aluno seja o protagonista, o professor, 

como mediador, também teve um papel de destaque.   



           É fundamental haver diante de uma proposição de uma atividade leitura, 

como uma legenda, contexto comunicativo entre professor e aluno com situações 

em que, diante de uma atividade de leitura, possa contribuir de forma significativa 

para a aprendizagem e compreensão de funções da língua escrita.  Auxiliar o aluno 

a fazer verificações e inferências através de diversos indicadores textuais, são meios 

fundamentais do aluno poder cada vez mais construir os conhecimentos necessário 

acerca da leitura.  Com isso, também a criança vai se familiarizando com o texto e a 

linguagem e com as diversas possibilidades de estratégias de leitura que deve ser 

mediada pelo professor. (SOLÉ, 1998, p. 54-55). 

 

Em se tratando da leitura, ainda que o primeiro ciclo seja o momento 

da aprendizagem do sistema de notação escrita, as atividades 

precisam realizar-se num contexto em que o objetivo seja a busca e 

a construção do significado, e não simplesmente a decodificação. O 

leitor iniciante tem também uma tarefa não muito simples nas mãos: 

precisa aprender a coordenar estratégias de decifração com 

estratégias de seleção, antecipação, inferência e verificação. 

Inicialmente, essa aprendizagem se dá pela participação do aluno 

em situações onde se leia para atingir alguma finalidade específica, 

em colaboração com os colegas, sob a orientação e com a ajuda do 

professor. (BRASIL, 1997, p. 70). 

 

Assim sendo, compreendemos também que  o professor deve propor para 

que o aluno leia ainda que não façam conhecimento da língua escrita; organizar 

situações de aprendizagem que possibilitem a discussão e reflexão sobre 

correspondência do falado ao escrito; propor ao aluno pistas no texto, localizando 

alguma palavra apoiando sobre letras que já conhecem; os textos de leitura devem 

conter com algum significado, enquanto se apoia a procurar alguma informação; 

Trabalhar com textos diferentes propósitos (saber quem, para que, com que fim).  O 

material impresso, de tipo doméstico, por exemplo, consiste em escritos utilitários e 

cotidianos nos quais se aprende a ler e são importantes na aprendizagem, pois são 

propósitos que fazem parte do cotidiano deles, tanto para informar-se, quanto para 

instruir-se. E no caso da legenda, através das boas intervenções da professora e de 

seus conhecimentos prévios da imagem e diante do que já estudaram no projeto, 

puderam realizar a atividade de forma significativa, buscando também assim, no 

texto da legenda, informações através do que já conhecem das letras.  



Portanto, é papel da escola fornecer aos estudantes, por meio da leitura, 

os instrumentos necessários para que eles consigam buscar, analisar, selecionar, 

relacionar, organizar as informações complexas do mundo contemporâneo e exercer 

a cidadania, pois “quando o professor concebe o aluno como um ser ativo, que 

formula ideias, desenvolve conceitos e resolve problemas de vida prática através da 

sua atividade mental, construindo, assim, seu próprio conhecimento, sua relação 

pedagógica muda. Não é mais uma relação unilateral, onde um professor transmite 

verbalmente conteúdos já prontos a um aluno passivo que os memoriza. ” 

(HAYDT,2011, p. 47)  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com estudos teóricos e observações de práticas pedagógicas em sala de 

aula, tivemos como importância ter um novo ângulo de visão sobre a certa do 

nosso tema. São coisas tão óbvias, pois se é preciso que a criança saiba ler, é 

preciso mesmo antes que elas não saibam ler, o professor deve tomar consciência 

aproveitando o que eles já sabem do mundo letrado, e assim, ofereça ótimas 

oportunidades para a criança no acesso ao texto escrito mesmo antes mesmo que 

ainda não saibam ler convencionalmente.  

É no programa Bolsa Alfabetização, como alunas-pesquisadoras, que 

conseguimos estas diante da sala de aula a vivenciar a realidade e como se dá 

essa interação de aluno e professor nas atividades. 

 

No processo de construção do conhecimento, o valor pedagógico da 
interação humana é ainda mais evidente, pois é por intermédio da 
relação professor-aluno e da relação aluno-aluno que o 
conhecimento vai sendo coletivamente construído. (HAYDT,2011, 
p.44) 
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