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PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA 2016 

A oralidade, a leitura e a escrita 

no Ciclo de Alfabetização 



SEMINÁRIO II: LÍNGUA PORTUGUESA E 

MATEMÁTICA 

O PNAIC propõe que não se pode avançar na 

democratização da alfabetização plena, para todos os 

cidadãos, sem assumir um norte: os direitos de 

aprendizagem dos educandos.(caderno 5, p.65) 

 

“(...)A alfabetização é o processo em que as crianças 

aprendem não somente a ler e a escrever, mas 

também a falar e a escutar em diferentes contextos 

sociais, e que a leitura, a escrita, a fala e a escuta 

representam meios de apropriação de conhecimentos 

relevantes para a vida.” (caderno 5, P.7) 



CADERNO 5:A ORALIDADE, A LEITURA E A 

ESCRITA NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 

Objetivos da formação: 

1. Refletir sobre as inter-relações entre oralidade e 

escrita, reconhecendo a diversidade e a 

heterogeneidade de gêneros discursivos escritos e 

orais, e suas implicações no trabalho pedagógico do 

componente Língua Portuguesa, no Ciclo de 

Alfabetização. 

2. Compreender que os usos do oral e do escrito 

complementam-se nas práticas de letramento, e que 

a fala e a escrita se relacionam em vários níveis, dos 

aspectos sociodiscursivos aos aspectos notacionais. 

3. Analisar práticas alfabetizadoras, apreendendo os 

princípios pedagógicos subjacentes a elas. 

 



CADERNO 5:A ORALIDADE, A LEITURA E A 

ESCRITA NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
Neste seminário, caracterizaremos e ressaltaremos a 

importância de algumas possibilidades pedagógicas do 

entrecruzamento articulado (imbricação) dos quatro eixos do 

ensino da língua escrita (Oralidade, Escrita, Leitura, 

Análise Linguística), considerando que esses 

entrecruzamentos são mais desejáveis em uma perspectiva 

interdisciplinar.  O eixo Análise Linguística será 

abordado de forma transversal aos demais eixos, em suas 

dimensões: 

 Caracterização e reflexão sobre os gêneros e suportes 

textuais; 

 Reflexão sobre recursos linguísticos para construção de 

efeitos de sentido em textos orais e escritos; 

 Domínio da norma ortográfica e dos padrões de escrita. 

 



CADERNO 5:A ORALIDADE, A LEITURA E A 

ESCRITA NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 

 

 

 

Esses eixos servem de guia para que o docente 

produza seu planejamento, realize as atividades 

didáticas decorrentes e avalie as suas ações. 

(Ludmila Thomé de Andrade, p.68) 



CADERNO 5:A ORALIDADE, A LEITURA E A 

ESCRITA NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 

 

“Particularmente adequados à interdisciplinaridade 

são os projetos didáticos e as sequências 

didáticas (na perspectiva mais ampla de Zabala, 

1998) que, a partir de um mote (um problema vivido 

no momento, uma história, um livro, uma música, um 

texto informativo, etc.), permitem um planejamento 

no qual se articulem diferentes áreas do saber”. (apud 

Artur Gomes de Morais, p.53) 



CADERNO 5:A ORALIDADE, A LEITURA E A 

ESCRITA NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 

 

Realizaremos os estudos sobre os eixos da Língua 

Escrita, abordando os temas propostos pelo caderno 

5 a partir de dois textos base: 

 

1. Projeto de letramento: “O Massacre das 

Lagartas” (p. 82) 

 

2. Sequência didática: “E era onça mesmo! 

Ensinando-aprendendo a ler na escola” (p. 88) 



Eixo Oralidade 

Textos base para estudo:   

 Inter-relações entre oralidade e escrita no componente Curricular Língua Portuguesa – 

Liane Castro de Araujo 

 Práticas orais e escritas antes e depois que as crianças ingressam na escola – Maria Sílvia 

Cintra Martins 

 Oralidade, leitura e escrita nas diferentes áreas de conhecimento – Ludmila Thomé de 

Andrade 

  

  

  

  

  

Projeto de letramento: 

“O Massacre das 

Lagartas”  

Adriana Ranzani, Ariane 

Ranzani, Marina de 

Cássia Bertoncello 

Limoni 

  

  

Atividades didáticas   relacionadas ao eixo 

  

  



CADERNO 5:A ORALIDADE, A LEITURA E A 

ESCRITA NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 

 

 

A proposta do PNAIC (BRASIL-MEC, 2012) 

defende que, durante os três anos do primeiro ciclo, 

precisamos ter metodologias para um ensino 

sistemático da escrita alfabética – bem como 

para o ensino da leitura e produção de textos 

orais e escritos –, sempre na perspectiva do 

alfabetizar letrando (cf. SOARES, 1998). (Artur 

Gomes de Morais, p.60) 



CADERNO 5:A ORALIDADE, A LEITURA E A 

ESCRITA NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 

 

O ensino sistemático da escrita alfabética implica 

que não só todo dia de aula é dia de linguagem, 

como, também, que de segunda a sexta devem 

ocorrer momentos cotidianos de reflexão sobre 

o sistema alfabético. Além disso, de segunda a 

sexta-feira, precisam ser vivenciadas práticas de 

leitura e/ou de produção de textos. (Artur Gomes de 

Morais, p.60) 



CADERNO 5:A ORALIDADE, A LEITURA E A 

ESCRITA NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 

As atividades de ensino da Escrita Alfabética, bem 

como as ligadas ao âmbito do letramento 

(leitura/compreensão e produção de textos) estão 

concebidas no PNAIC para ocorrerem como um 

processo contínuo e progressivo. (...)  A 

expectativa de progressão é fundamental para que, 

em um regime de ciclos, haja retomadas e 

verdadeiro avanço, de modo que os alunos 

tenham real aumento em seus conhecimentos e 

competências. (Artur Gomes de Morais, p.63) 



CADERNO 5:A ORALIDADE, A LEITURA E A 

ESCRITA NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 

 

(...) Se quisermos ajudar nossos alunos a 

resgatarem seus conhecimentos prévios e a se 

apropriarem de novos conhecimentos, precisamos 

criar, em sala de aula, diferentes “zonas de 

desenvolvimento proximal”, propondo desafios 

e oferecendo ajudas que, de fato, se ajustem às 

necessidades dos alunos. Esse é um grande 

desafio para todos os professores (alfabetizadores 

ou não) do planeta. (Artur Gomes de Morais, p.65) 



CADERNO 5:A ORALIDADE, A LEITURA E A 

ESCRITA NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 

(...) O ensino sistematizado da escrita alfabética 

(e das práticas com textos) é concebido num 

processo de grande (e responsável) debate e 

tomada coletiva de decisões, no qual cada rede 

de ensino se fortalece, cria seus próprios quadros 

formadores e soluções didático-pedagógicas, de 

modo que, assim, possam se tornar não só mais 

eficazes, na tarefa de educar, mas menos 

vulneráveis aos modismos que o mercado quer 

impor à escola pública. (Artur Gomes de Morais, 

p.66) 



EIXO ORALIDADE 

Os capítulos que tratam do eixo Oralidade, “Inter-

relações entre oralidade e escrita no componente 

Curricular Língua Portuguesa”, “Práticas orais e 

escritas antes e depois que as crianças ingressam na 

escola” e “Oralidade, leitura e escrita nas diferentes 

áreas de conhecimento” analisam as modalidades 

oral e escrita da língua em suas inter-relações e 

apontam princípios pedagógicos importantes a 

serem considerados no planejamento do ciclo da 

alfabetização. 

 



EIXO ORALIDADE 

Tais análises buscam superar visões que: 

 polarizam as modalidades oral e escrita da Língua 

Portuguesa; 

 reduzem a escrita a uma representação da fala; 

 valorizam uma abordagem normativa, centrada em 

padrões estereotipados de linguagem oral, que 

ditam regras do certo e do errado. 

 

Essas inter-relações entre as modalidades escrita e 

oral se dão em diferentes níveis: no nível das 

práticas sociodiscursivas; no nível das formas 

de textualização e no nível linguístico, da 

notação da língua.  

 



NÍVEL SOCIODISCURSIVO 

 

A oralidade e a escrita constituem duas modalidades da 
língua imprescindíveis à interação comunicativa, tendo, 
ambas, valor em si mesmas. São duas práticas 
sociodiscursivas que têm suas características próprias  
que integram um contínuo tipológico, no qual se 
encontra no extremo da fala, a conversação cotidiana e no 
extremo da escrita, o artigo científico. Entre esses polos 
de gêneros do oral e gêneros da escrita estão aqueles que 
se organizam discursivamente nesse contínuo, segundo a 
maior ou a menor proximidade de uma ou outra 
modalidade.   

 



NÍVEL SOCIODISCURSIVO 

 
 

Nesse contínuo, as características consideradas 

próprias a cada uma das modalidades podem ser 

relativamente flexíveis, pois dependem do gênero 

discursivo em questão, do grau de formalidade do 

texto, da situação de interlocução. Os textos on line, 

por exemplo, se configuram como textos mistos, 

híbridos de fala e escrita. 

 

As modalidades  oral e escrita, portanto, se inter-

relacionam e se influenciam mutuamente nas práticas 

de linguagem. 

 Diariamente operamos com a língua em condições e contextos 

os mais variados e, quando devidamente letrados, passamos do 

oral para o escrito ou do escrito para o oral com naturalidade. 



NÍVEL SOCIODISCURSIVO 

 
Nas práticas de letramento, não cabe uma visão 

polarizada dessas modalidades e nem uma 

abordagem espontânea e não planejada da 

expressão oral na escola. Apenas expressar-se 

oralmente não caracteriza pedagogicamente a 

atividade de uso formal ou informal da linguagem 

oral. 

 
Análise linguística: na contação de histórias e em pequenas 

exposições orais, preparadas com a ajuda do professor, as 

crianças podem começar a refletir sobre as diferentes 

exigências postas por situações distintas de uso do oral, e 

sobre semelhanças e diferenças entre as modalidades da 

língua, perpassadas pelos diferentes gêneros. 



NÍVEL SOCIODISCURSIVO 

 
 

 

 

Cabe à escola, portanto, ensinar os usos mais formais 

e públicos da comunicação oral, considerando a 

necessidade de reflexão sobre o fenômeno da variação 

linguística. Assim, a produção e a compreensão de 

gêneros orais menos familiares, bem como o 

domínio da norma linguística de prestígio social, 

para ser usada quando a situação exige, são também 

responsabilidade da escola. 

 



NÍVEL SOCIODISCURSIVO 

 
 

 

 

 

Variedades linguísticas: Modos de falar decorrentes da multiplicidade das sociedades e das 

culturas em que as línguas são faladas. A variação linguística se manifesta desde o nível mais 

elevado e coletivo, quando se compara a língua falada em dois países, até o nível mais baixo e 

individual, quando observamos o modo de falar de uma única pessoa. Entre esses dois níveis 

extremos, a variação é observada em diversos outros níveis: grandes regiões, estados, regiões 

dentro dos estados, classes sociais, faixas etárias, níveis de renda, graus de escolarização, 

profissões, acesso às tecnologias de informação, usos escritos e falados. 

  

Com os avanços das ciências da linguagem, o exame minucioso de cada variedade linguística 

revela que ela tem sua própria lógica gramatical, é tão regrada quanto a língua literária 

idealizada, e serve perfeitamente bem como recurso de interação e integração social para seus 

falantes.  

  

Diante disso, um novo projeto de educação linguística vem se formando: é preciso ampliar o 

repertório e a competência linguística dos aprendizes, levá-los a se apoderar da escrita e dos 

muitos gêneros discursivos associados a ela, sem contudo desprezar suas variedades 

linguísticas de origem, valorizando-as, ao contrário, como elementos formadores de sua 

identidade individual e social e como patrimônio cultural do país. (Marcos Bagno – Glossário 

Ceale) 



NÍVEL SOCIODISCURSIVO 

 Esses gêneros orais mais formais são considerados  

gêneros secundários, próprios de esferas sociais públicas 

de comunicação e circulação dos discursos, que implicam 

situações de produção mais complexas, muitas vezes 

ligadas a gêneros escritos ou a gêneros orais mediados de 

algum modo pela escrita.  

 

 

 

Exemplos de gêneros secundários:  

 Seminário, pois exige um planejamento que se apoia em textos escritos dos quais 

preparam a fala.  

 Debate, pois exige igualmente a preparação de argumentos, o estudo dos temas a 

serem debatidos.   

 Entrevista, pois  é um texto estruturado e formal, de modo geral recolhido 

oralmente, que parte de um roteiro de perguntas e exige, no caso de circular por 

meio impresso, uma editoração em que muitas das marcas de oralidade originais 

são suprimidas. 



NÍVEL SOCIODISCURSIVO 

 

Os gêneros secundários são reelaborações de gêneros 

primários, que são, por sua vez, gêneros discursivos 

mais simples, que emergem de situações de produção 

mais próximas da oralidade, próprios das esferas de 

comunicação cotidianas, privadas, familiares e que por 

isso apresentam dependência estrita do contexto de 

enunciação. 

 

 

 

 

Exemplo de gênero primário: 

 Carta pessoal, pois se trata de uma reelaboração da 

conversação cotidiana, constituída por informalidade e tom 

coloquial. 



NÍVEL SOCIODISCURSIVO 

 Nesse sentido, é necessário analisar discursivamente as 
produções de linguagem escrita e oral e não meramente 
em sua materialidade gráfica ou sonora.  

 

Nos direitos de aprendizagem, o eixo Oralidade apresenta 
quatro principais dimensões: 

 Produção e compreensão dos gêneros orais 

 Relações entre fala e escrita 

 Oralização da escrita 

 Valorização dos textos de tradição oral 

 

Todas essas dimensões encontram articulações diversas com a 
escrita. Por isso, nas práticas escolares, especialmente, nos 
primeiros anos, é insustentável a abordagem do “oral puro” 
sem alguma relação com a escrita. 

 



NÍVEL DE TEXTUALIZAÇÃO DA ESCRITA 

 

Do ponto de vista pedagógico, as situações de 

retextualização da fala para a escrita, ou da escrita 

para o oral – como nos casos de uma entrevista oral 

para uma entrevista escrita e de um texto escrito para 

uma exposição oral – devem ser privilegiadas por 

tornarem observáveis as semelhanças e as 

diferenças entre as duas modalidades, assim como o 

modo de organização de ambas. 

 

 

 



NÍVEL DE TEXTUALIZAÇÃO DA ESCRITA 

Muitas práticas de compreensão e produção de textos 

articulam a fala e a escrita, tais como: 

 o reconto oral pelas crianças de histórias que foram lidas 

para elas;  

 a reescrita de textos pelos alunos ou pelo professor escriba 

de textos mediada pela leitura oral do professor; 

 a produção coletiva de textos, centrada nos aspectos textuais 

(e não na  notação alfabética) e mediadas oralmente pelo 

professor escriba; 

 o ditado ao professor (os próprios alunos determinam as 

formas que serão escritas, revisando o texto junto com o 

professor); 

 o uso de procedimentos recursivos de planificação e de 

revisão oral do texto escrito; 

 

 



NÍVEL DE TEXTUALIZAÇÃO DA ESCRITA 

 a leitura e a escrita de textos que se sabe de memória, como os 

textos da tradição oral, em que há o ajuste do oral que se sabe 

de cor ao texto escrito; 

 a produção e a análise de gêneros orais e escritos que se 

relacionam (como  explicar oralmente as regras de um jogo ou 

de uma brincadeira e produzir, por escrito, um texto 

instrucional, autonomamente ou com o professor como 

escriba); 

 a oralização de textos escritos, como a recitação de poemas e a 

representação teatral.  

 

 

 

A leitura oralizada requer uma modulação especial da fala, não apenas para 

que o texto se torne interessante, mas, inclusive, para ressaltar seus 

sentidos. Oralizar, mesmo na situação de leitura de uma história ou poema, 

requer fluência de leitura e conhecimentos específicos, relativos à 

impostação de voz, aos ritmos, dentre outras características próprias da 

modalidade oral. 



 

 

NO NÍVEL LINGUÍSTICO/NOTACIONAL 

Há uma relação necessária entre a fala e a escrita. A 

escrita é regida pelo sistema alfabético, de base 

fonológica, mas não se restringe a esse aspecto, pois é 

igualmente regido pela convenção ortográfica e 

etimologia das palavras.  

 

Marcuschi (2001) ressalta que a tendência de considerar 

a escrita como representação da fala desconsidera as 

especificidades de cada uma dessas modalidades: no caso 

da fala, a entonação, o olhar, a gestualidade; no caso da 

escrita, todos os elementos pictóricos e gráficos não 

verbais que também contribuem para a produção de 

sentidos. 

 



 

 

NO NÍVEL LINGUÍSTICO/NOTACIONAL 

É importante ressaltar que a relação entre fala e escrita 

não é de espelhamento. Por isso é preciso ter muito 

cuidado com a questão das variedades linguísticas no 

ensino da escrita em suas relações com a fala, para 

evitar a ideia de que uma variedade falada, geralmente 

mais próxima à escrita, teria algum tipo de supremacia 

linguística sobre as demais variedades. 

 

Desse modo, se a escrita é, no nível do sistema 

alfabético, um sistema notacional da dimensão sonora 

das palavras, no nível sociodiscursivo mais amplo não se 

reduz a uma representação da língua falada. 

 



ANÁLISE LINGUÍSTICA: TRABALHO COM 

TEXTOS DA TRADIÇÃO ORAL 

 Os textos da tradição oral compõem gêneros orais 
primários de valor significativo nas culturas infantis e são 
privilegiados para a reflexão sobre a escrita alfabética.  

 

Por trazerem características como o ritmo, as repetições, a 
versificação e diversas sonoridades, e por serem 
facilmente memorizados, são textos que favorecem a 
reflexão fonológica e fonográfica, o ajuste do escrito 
ao oral, a pesquisa inteligente sobre as palavras escritas.  

 

Parlendas, quadrinhas, trava-línguas chamam a atenção 
para a dimensão sonora da língua e permitem a 
exploração de diversas unidades fonológicas, oralmente ou 
em presença da escrita.  

 



ANÁLISE LINGUÍSTICA: TRABALHO COM 

TEXTOS DA TRADIÇÃO ORAL 

 
Prestar atenção aos sons que se repetem em um trava-

língua, por exemplo, é prestar atenção, inclusive, em 

fonemas orais e consonantais de modo contextualizado. 

Além disso, usando todos os conhecimentos que têm sobre 

relações entre unidades sonoras e gráficas, os aprendizes 

podem reconhecer palavras escritas, versos, partes do 

texto, sem ainda saberem ler. 

 Consciência fonológica e consciência fonêmica: o conceito de consciência fonológica é mais 

abrangente do que o de consciência fonêmica. Enquanto a consciência fonêmica diz respeito à 

habilidade de conscientemente manipular sons individuais ou fonemas que compõem uma 

palavra, a consciência fonológica diz respeito à habilidade de conscientemente manipular não 

apenas os sons individuais, mas também as sílabas, as partes das sílabas (rimar) e as palavras. 

Vários estudos demonstraram a importância do desenvolvimento da consciência fonológica para a 

aquisição da leitura e escrita e mostram que atrasos nesse processo de aquisição estão 

relacionados a lacunas no desenvolvimento da consciência fonológica. Portanto, o 

desenvolvimento da consciência fonológica favorece a generalização e a memorização das relações 

entre as letras e os sons.   Thaís Silva – Glossário Ceale 



ANÁLISE LINGUÍSTICA: TRABALHO COM 

TEXTOS DA TRADIÇÃO ORAL 

 
A sequência didática interdisciplinar  com os 
tangolomangos  contempla os diferentes eixos do trabalho 
pedagógico de Língua Portuguesa – oralidade, leitura, 
escrita e análise linguística – em diversas dimensões, 
desde os aspectos sociodiscursivos até os 
linguísticos, de modo articulado. 

 

Do mesmo modo, os projetos de letramento ou projetos 
didáticos tornam-se adequados para o trabalho 
pedagógico intencional em sala de aula, pois neles se dá 
de forma mais ou menos natural a cadeia de gêneros, 
tornando propícia a articulação entre textos diversos, 
sejam orais, sejam escritos, e propiciando, de forma 
dinâmica, a inter-relação entre diferentes componentes 
curriculares. 

 



PRÁTICAS ORAIS E ESCRITAS DAS CRIANÇAS 

 
As crianças participam cotidianamente de diferentes 

situações de vivências cognitivas que não exigem delas 

um ensino sistemático da linguagem. Em parte, 

aprendem de forma mais direta, na interação com os 

construtos tecnológicos; em parte, de forma mediada, ou 

seja, em eventos de letramento, junto com seus pares ou 

com jovens e adultos da família ou de seu círculo social. 

 Pesquisa americana citada por Kleiman(1995) identificou que 

certos hábitos orais prévios, como a conversação familiar, 

podem subsidiar de forma mais propícia e favorável as 

interações das crianças, seja na produção, seja no consumo de 

textos escritos, pois exercem influência sobre a capacidade 

abstrativa e imaginativa das crianças. 



QUE ORAL É ESSE QUE A CRIANÇA DOMINA ANTES 

DO INGRESSO À ESCOLA? 

A conversa é o gênero oral que pode ser aprendido de forma 

mais espontânea e tácita pelas crianças e no qual elas se 

engajam praticamente desde o berço. Nesse exercício, as 

crianças usam palavras que cumprem a função de dêiticos, 

comuns na linguagem oral, isto é, palavras que remetem a 

elementos contextuais que dependem da visualização da 

situação de enunciação para seu conhecimento, sejam elas: 

“ali”, “a minha”, “aqui”, “ontem” . 

 

A segunda forma de conversação é aquela em que um adulto 

pede à criança que faça um relato. Essa tarefa possui outro 

nível de complexidade, mesmo porque requer um grau mais 

elevado de abstração e imaginação, isso por dois motivos: 

primeiro, porque a relação da fala com o contexto já não se dá 

mais de forma imediata, mesmo porque se pede à criança que 

faça o relato de algo que já aconteceu. 

 



QUE ORAL É ESSE QUE A CRIANÇA DOMINA ANTES 

DO INGRESSO À ESCOLA? 

Nem todas as crianças possuem o hábito de se engajar em 

conversas como essas: pedir para a criança que faça um 

relato de algo que aconteceu é uma forma de propor a ela 

um exercício de linguagem não espontânea, no sentido de 

não se tratar da forma de comunicação mais direta que ela 

travaria com seus pares. 

 

As crianças vão assim, transitando de modalidades 

mais simples, espontâneas e imediatas da 

comunicação oral para outras modalidades mais 

complexas e mediadas, no sentido exato de que o acesso 

a elas não se dá de forma direta, mas passa pela mediação 

de outros textos ou de outros coenunciadores. 



ANÁLISE DE ALGUMAS PROPOSTAS DE TRABALHO COM 

GÊNEROS ORAIS E ESCRITOS NO AMBIENTE ESCOLAR 

 

A modalidade da conversa espontânea e não mediada 

não careceria da necessidade de processo de ensino e 

aprendizagem sistemático no Ensino Fundamental. Já a 

roda de conversa, por exemplo, carece de intermediação 

para que as crianças exercitem atividades epilinguísticas 

e aprendam regras tácitas, como: 

 

 respeitar turnos conversacionais;  

 respeitar o tempo de tomada de turno; 

 aprender a se ater aos tópicos da conversação 



ANÁLISE DE ALGUMAS PROPOSTAS DE TRABALHO COM 

GÊNEROS ORAIS E ESCRITOS NO AMBIENTE ESCOLAR 

 

A modalidade da conversa espontânea e não mediada 

não careceria da necessidade de processo de ensino e 

aprendizagem sistemático no Ensino Fundamental. Já a 

roda de conversa, por exemplo, carece de intermediação 

para que as crianças exercitem atividades epilinguísticas 

e aprendam regras tácitas, como: 

 

 respeitar turnos conversacionais;  

 respeitar o tempo de tomada de turno; 

 aprender a se ater aos tópicos da conversação 



ANÁLISE DE ALGUMAS PROPOSTAS DE TRABALHO COM 

GÊNEROS ORAIS E ESCRITOS NO AMBIENTE ESCOLAR 
O gênero do relato oral implica competência linguística 

abstrativa – que podemos denominar de “epilinguística” . Nesse 

caso, por exemplo, pede-se a uma criança que reconte uma 

história que lhe foi contada, ou mesmo, que se pronuncie, 

falando de algo que algum colega relatou. Entramos no âmbito 

do “discurso indireto”, que é mediado e exige da criança certo 

esforço imaginativo e de abstração. 

 

 

Metalinguístico: consiste em falar sobre a língua na escola, de forma reflexiva, para se 

aprender a língua e sobre a língua. 

Epilinguístico: atividade espontânea de comentários sobre o conteúdo apreendido, 

realizada prioritária e previamente por frequentes momentos de uso oral da língua 

(também considerado como metalinguagem espontânea). Dito de outra maneira, as 

atividades epilinguísticas são intuitivas, espontâneas, praticadas o tempo todo por 

qualquer falante de uma língua quando se detém para refletir sobre o significado das 

palavras, o sentido que elas adquirem em dada situação, a intenção de seu interlocutor 

ao empregar determinados termos e não outros, determinadas formas de argumentar e 

não outras etc.. É preciso que, no processo de educação linguística, essas atividades 

sejam estimuladas de maneira  sistemática (Marcos Bagno) 



EIXO LEITURA 

 
 

O texto “Formação de leitores na escola: leitura como 

prática social”, “Oralidade, leitura e escrita nas 

diferentes áreas de conhecimento” e “Aprendizado da 

leitura: o que e como ensinar? Práticas que propiciam o 

avanço das crianças” discutem a leitura: definem o que é 

o ato de ler, que conhecimentos estão envolvidos nesse 

ato e as dimensões do ensino desse eixo da Língua 

Portuguesa. 

 

Ler é agir na sociedade, é interagir, é nos 

constituirmos como sujeitos, construindo nossas 

identidades. 

 



EIXO LEITURA 

 
Ler um texto escrito envolve/requer conhecimentos sobre: 

 as funções e finalidades sociais dos textos escritos; 

 as formas e espaços de materialização; 

 a organização gráfica; 

 os gêneros textuais diversos que circulam em diferentes 

meios socioculturais.  

 

Ler envolve, entre outros, procedimentos de localização 

de informações explícitas e implícitas, por meio de 

relações entre os componentes do próprio texto, o 

contexto e outros textos. 

 



EIXO LEITURA 

 
Ao mesmo tempo, ler também implica conhecimentos sobre 
as relações grafofônicas. Esses conhecimentos possibilitam 
a decifração das palavras, tanto por meio de sua decodificação 
– conversão de unidades gráficas em unidades sonoras – como 
por meio do reconhecimento global de palavras – conversão 
direta de sua composição gráfica em significado, por meio de 
seu reconhecimento em função de uma relação de 
familiaridade. 

  

Aprende-se a ler interagindo, em situações de mediação, com 
intervenções intencionais e sistemáticas com a leitura 
enquanto prática social, realizando-a com finalidades reais em 
contextos diversos, com objetivos, materiais e gêneros textuais 
diferentes. 

 

Aprende-se a ler, experimentando ler, ajudado por outras 
pessoas e, nessas experimentações, compreendendo, por meio 
de intervenções adequadas, o que os signos gráficos 
representam, como se faz para ler. 

 



EIXO LEITURA 

 
O ensino da leitura requer um trabalho planejado, 

diversificado, pautado na busca da formação de um leitor 

ativo, crítico. 

 

Dimensões importantes do ensino da leitura:  

 (1) ler para atender a diferentes finalidades e refletir 

sobre o contexto em que o texto a ser lido foi produzido;  

 (2) estimular o desenvolvimento de habilidades de 

leitura;  

 (3) explorar os recursos linguísticos dos textos;  

 (4) refletir acerca das temáticas dos textos 

 



LER PARA ATENDER A DIFERENTES FINALIDADES E 

REFLETIR SOBRE O CONTEXTO EM QUE O TEXTO A 

SER LIDO FOI PRODUZIDO 

 O ensino deve ajudar as crianças a desenvolverem 

estratégias de compreensão e, para tanto, precisa 

favorecer a reflexão sobre os objetivos que pretendem 

alcançar no ato da leitura. Esses objetivos são 

estabelecidos na interação entre o leitor, o texto e o autor. 

Essa interação, na situação escolar, é sempre mediada 

por outro leitor, o professor, que participa ativamente do 

processo. 

 A interação entre o leitor e o texto ocorre quando o leitor, com 

seus objetivos e conhecimentos, age sobre o texto, 

transformando as informações que este lhe possibilita, e o 

texto, com sua finalidade, sua estrutura, sua organização 

gráfica, seu suporte, age sobre o leitor, suscitando que este o 

decifre e o compreenda. 



LER PARA ATENDER A DIFERENTES FINALIDADES E 

REFLETIR SOBRE O CONTEXTO EM QUE O TEXTO A 

SER LIDO FOI PRODUZIDO 

  

É importante também considerar que a reflexão sobre o 
contexto em que o texto a ser lido foi produzido favorece o 
diálogo com o autor. 

 

Partindo do pressuposto de que os autores são situados em 
contextos que condicionam o que escrevem, para que escrevem 
e com quem estabelecem diálogos, os textos precisam ser 
lidos com um olhar voltado para a circunstância de sua 
produção.  

 

Para formar leitores críticos, mais do que fazer censura prévia 
de textos que não estejam em sintonia com o que defendemos, 
o melhor é colocar a historicidade de determinados 
valores em discussão. 

 



ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES DE 

LEITURA 

 O ato de ler é também cognitivo, o que exige do leitor habilidades 
variadas. 

  

Operações cognitivas de processamento da leitura: 

  

Leitura de tipo ascendente, também chamada de “bottom-up”, 
implica inter-relações intratextuais, ou seja, o que está posto 
internamente ao texto, dentro deste, é trazido para “cima”, para a 
mente do leitor, nesta direção, de baixo para cima. 

  

A compreensão pressuposta nesse movimento de leitura é, portanto, 
interna ao texto. Com ela, leem-se textos mais longos, analisam-se e 
relacionam-se suas partes e comparam-se e avaliam-se informações.  

  

Nessa leitura ascendente pressupõe-se que no texto cabe todo o 
sentido que será produzido no processo de leitura, que, 
internamente ao âmbito textual, onde se marcam as letras e a 
silhueta textual, é que se encerrariam as chaves suficientes para se 
inferir o que se busca depreender como sentido do texto. 

  
 



ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES DE 

LEITURA 

 Leitura de tipo descendente, também chamada de top-
down, implica associações texto/contexto, ou seja, é 
necessário que  o leitor se lance para fora das fronteiras do 
texto para que possa compreendê-lo. Esse processamento de 
leitura inclui habilidades como distinguir fato de opinião, 
realizar inferências e sínteses.  

  

Esses dois direcionamentos da leitura, de cima para baixo ou 
ao contrário, são de fato procedimentos que se separam 
apenas didaticamente, mas na realidade eles entram em 
operação/funcionalidade sempre de modo concomitante.  

  

Leitura  de tipo interacionista em que se hibridizam 
elementos que pertencem ao texto, o que “já está lá”, e o 
que o leitor traz consigo, elementos do mundo. Em um 
formato interacionista, interagem texto e leitor, em espiral, 
simultaneamente, no espaço-tempo da leitura. 

  

 



ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES DE 

LEITURA 

 Há um acordo em torno do terceiro modelo de 
compreensão de leitura que requer do leitor uma relação 
dialógica com o texto e o uso de estratégias pertinentes 
de leitura. 

 

A mobilização de estratégias cognitivas permite ao leitor 
conhecer e controlar seus mecanismos de leitura, e, 
assim, aprimorá-los (metaleitura). 

  

As estratégias de leitura são ensináveis, de acordo com 
Solé (1998). Nesse sentido, o trabalho com o texto na 
escola deve incluir situações didáticas em que os 
estudantes sejam desafiados a usar diferentes formas de 
aproximação dos textos. 

 

 



ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES DE 

LEITURA 

 
As estratégias de leitura podem ser acionadas antes, 

durante e depois da leitura. São elas: 

 

 compreender as finalidades implícitas e explícitas do 

texto;  

 ativar conhecimentos prévios;  

 selecionar o essencial e relevante à compreensão;  

 identificar a consistência interna do conteúdo expresso, 

comparando-o com conhecimentos extratextuais; 

 elaborar inferências, levantando hipóteses e fazendo 

interpretações.  

 

 



EXPLORAR OS RECURSOS LINGUÍSTICOS DOS 

TEXTOS 

 
O leitor, ao se deparar com um texto, antecipa sentidos com 

base em suas experiências pregressas e busca as pistas 

linguísticas para interpretar o que é dito, elaborando 

inferências e apreendendo os sentidos gerais e locais do texto.  

 

É importante considerar que alguns conhecimentos 

gramaticais não são acionados automaticamente por leitores 

iniciantes e podem representar obstáculos para a 

interpretação. Muitas dificuldades de compreensão de textos 

advêm de desconhecimento do vocabulário empregado ou de 

inabilidade para lidar com alguns recursos gramaticais que 

mantêm a articulação e a progressão do texto.  

 

Por isso, é importante que o professor explore com os alunos as 

pistas linguísticas no momento da leitura. 

 



 

EXPLORAR OS RECURSOS LINGUÍSTICOS DOS 

TEXTOS 

 

A análise linguística inclui tanto o trabalho sobre as 

questões tradicionais da gramática quanto questões 

amplas a propósito do texto, entre as quais vale a pena 

citar: coesão e coerência internas do texto; adequação 

do texto aos objetivos pretendidos; análise de recursos 

expressivos utilizados (metáforas, metonímias, 

paráfrases, citações, discursos direto e indireto, etc.); 

organização e inclusão de informações, etc.. (Geraldi, 

1985) 



REFLETIR ACERCA DAS TEMÁTICAS DOS TEXTOS 

 A seleção dos temas dos textos a serem lidos precisa ser 
feita com base em critérios claros sobre o que se espera da 
escola e sobre que sujeito queremos formar. 

 

Muitas vezes, os textos são escolhidos simplesmente porque 
são exemplares de dado gênero textual, sem haver uma 
reflexão sobre o conteúdo que expressam. Em algumas 
práticas, parece que ensinar as características do gênero se 
torna mais importante do que buscar possíveis interlocuções 
com os autores ou resolver problemas por meio da leitura. 

 

O fundamental é que a ação seja planejada com foco no que os 
alunos podem aprender para ampliar seus horizontes 
culturais e agir na sociedade de modo crítico, pois, ao 
ensinarmos a ler, ensinamos também os conteúdos tratados 
nos textos que são lidos. 

 



  Teresa Colomer (2007) referindo-se à leitura de obras literárias em sala de 

aula, propõe que, nessas situações, sejam estabelecidas “redes horizontais”, 

com a criação de comunidades interpretativas, ou seja, os professores 

precisam, nessa perspectiva, favorecer momentos em que as crianças 

compartilhem textos escritos. Para tanto, a pesquisadora sugere que essa 

leitura tenha como objetivo a constituição de repertórios comuns e que gere 

a oportunidade não somente de trocar diferentes opiniões, mas de se 

atentar para o fato de que os processos de significação são ao mesmo tempo 

individuais e coletivos. Além disso, a pesquisadora argumenta que a 

conversa sobre os livros é uma atividade importante na formação de leitores. 

A conversa deve auxiliar as crianças a entender os textos. Para a 

pesquisadora, os alunos progridem a partir de uma leitura compreensiva – 

entendida como a leitura que se limita a explorar os elementos internos do 

enunciado, os sentidos denotados – ao enriquecimento da leitura 

interpretativa – entendida como a leitura que utiliza conhecimentos externos 

para suscitar significados implícitos, segundos sentidos ou símbolos que os 

leitores devem fazer emergir dos textos.  



EIXO ESCRITA 

O capítulo “Produção de textos escritos na escola: a 

linguagem em funcionamento”  analisa aspectos da 

produção de textos escritos com vistas a subsidiar a 

prática pedagógica dos alfabetizadores.  

 

 

A autora Cancionila considera inicialmente que 

lidamos diariamente com uma profusão de textos 

escritos e que cabe à escola ensinar a produção e o uso 

dessa modalidade da língua. 

 



EIXO ESCRITA 
Afinal, por que é tão difícil aprender a escrever? 

 

Para essa análise é necessário considerar: 

 

 O pouco reconhecimento, por parte da escola, das práticas de 
letramento que fazem parte das experiências dos alunos. É, 
pois, papel da escola reconhecer  essas experiências 
diversificadas e propor a partir delas um currículo que valorize 
e amplie tais experiências. 

 A prática de um modelo de socialização linguística que julga os 
usos da língua, no interior das variedades dialetais, com base 
em um único padrão linguístico. Atitude essa que, comumente, 
afeta o desempenho verbal e a motivação do aluno. 

 A presença de grupos altamente escolarizados que 
proporcionam às crianças modelos de interação com a cultura 
escrita e que as preparam para o currículo escolar. O mesmo 
não ocorre com grupos menos escolarizados. 

 O envolvimento de operações cognitivas bastante complexas no 
processo de produção de texto.  

  

 



EIXO ESCRITA 

O conhecimento da linguagem oral e escrita é fator 

importante para o sucesso escolar em todas as áreas e 

suas diferentes disciplinas, uma vez que o processo de 

ensino é centrado na dialogia, ou seja, no intercâmbio 

verbal. 

 

A apropriação do sistema de escrita alfabética pode e 

deve dar-se concomitantemente à apropriação de textos 

escritos. A criança pode aprender a escrever escrevendo 

de verdade, desde o princípio, para um interlocutor 

preciso, valendo-se de diferentes gêneros textuais 



EIXO ESCRITA 

Compreender e produzir um texto demandam levar a efeito, 

quase simultaneamente, um conjunto de operações, como: 

 a pontuação;  

 os conectores; 

 a organização temática (local ou global); 

 os tempos verbais. 

 

Além desses aspectos mais evidentes e localizados na 

superfície textual, a compreensão e a produção de um texto 

incluem um conjunto de operações que extrapolam o 

linguístico, demandando do escritor e do leitor recuperar, 

analisar, selecionar e organizar informações, 

estruturando-as num determinado gênero de texto. 

 

 



EIXO ESCRITA 
Conjunto de operações mentais que são realizadas em três 
níveis ou instâncias no processo de produção de textos, 
segundo Schneuwly (1985): 

 

1) a criação de uma base de orientação diz respeito às 
condições de produção.  

O que tenho para dizer? para quem vou falar/escrever? 
com que objetivo? em que circunstâncias? em que 
condições meu texto será ouvido/lido? 

 

A criação de uma base de orientação pode ser exercitada 
quando o professor propõe atividades em que a escrita 
funcione como funciona na sociedade: escrever para diferentes 
interlocutores e não apenas para ele, professor; escrever com 
diferentes finalidades, lidando, portanto, com diferentes 
contextos e tipos de conteúdo discursivo. 

 



EIXO ESCRITA 
2) a gestão textual é o nível que representa um sistema 
de controle interno e linguístico: como dizer? 

Na gestão textual e, mais precisamente, no planejamento 
do texto, a criança poderá ser ajudada quando o professor 
salienta diferentes possibilidades do dizer por escrito, 
definindo com ela formas de organização e inter-relação 
dos conteúdos  para atender a uma intenção discursiva. 

 

Para isso deverá levar em conta a ancoragem 
enunciativa que pode ocorrer de duas maneiras:    no 
modo implicado, ou seja, aquele no qual há relação 
direta com os interlocutores e a situação 
(preponderantemente a fala) e no modo autônomo, ou 
seja, aquele no qual há relação de abstração com esses 
elementos (preponderantemente a escrita).  

 



EIXO ESCRITA 

3) a linearização é entendida como um conjunto de operações 
que se destinam a transformar em texto o que foi pensado.  

Essa instância é a que fica visível na produção escrita.  

Ajudaria muito chamar a atenção para a construção das 
palavras e frases, da pontuação e dos elementos de retomada, 
dos implícitos que permanecem no texto escrito, enfim, do 
potencial comunicacional do texto em transmitir, 
explicitamente, para um determinado interlocutor, aquilo que 
se planejou. 

 

Precisamos fazer a criança entender que não há discurso 
sem o outro. O outro, real ou virtual, é a razão da 
existência do discurso. 

 

Enfim, a produção de um texto, seja ele oral ou escrito, 
demanda que a criança consiga responder a questões como: O 
que falar/escrever? Para quê? Para quem? Como posso 
dizer? 

 



EIXO ESCRITA 

É importante ainda considerar: 

 

Esse conjunto de operações mentais não ocorre de modo 

linear nem estanque. No processo de produção de texto, 

as operações ocorrem simultaneamente, uma influenciando 

e modificando a outra.  

 

Durante todo esse processo ocorrem operações de 

planejamento e revisão do texto, já que não há uma 

ocorrência linear desses procedimentos. Assim, o processo 

de revisão não se limita à releitura final, mas se distribui ao 

longo da produção. Isso mostra que as atividades de revisão 

e reescrita de textos são inerentes à produção textual. 

 



EIXO ESCRITA 

 

É necessário escrever mais de uma versão para o texto 

(processo de refacção que envolve a voz do aluno e a 

negociação de sentidos). Durante a produção da primeira 

versão do texto, “o aprendiz tem sua atividade reflexiva 

centrada em aspectos como: o que dizer, como dizer, que 

palavras usar (...)”, e durante o processo de revisão, “o 

aluno tem possibilidade de centrar esforços em questões 

pertinentes ao plano textual-discursivo, como dizer mais, 

dizer de outro modo, analisar e/ou corrigir o que foi dito”, 

incluindo aí questões relativas às normas gramaticais e 

às convenções gráficas. 

 



EIXO DA ESCRITA 

Alguns princípios didáticos gerais para o ensino da produção 
textual. 

 

É fundamental que o professor: 

 

a) planeje situações de escrita com finalidades claras e 
diversificadas e com explicitação dos interlocutores do texto; 

b) realize atividades prévias à escrita do texto (discussões, 
leituras, vídeos, explanação etc.), garantindo conhecimentos 
sobre o tema e sobre o gênero textual a ser utilizado; 

c) crie situações de planejamento geral dos textos 
(antecipadamente) e também de planejamento em processo; 

d) ajude a criança a realizar a releitura-revisão de seu texto 
durante o processo e, também, na versão final do texto. 

  

 



“A leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra 

e a leitura desta implica a continuidade daquele. (…) 

esse movimento do mundo à palavra e da palavra ao 

mundo está sempre presente. Movimento em que a 

palavra dita flui do mundo mesmo através da leitura que 

dele fazemos. De alguma maneira, porém, podemos ir 

mais longe e dizer que a leitura da palavra não é apenas 

precedida pela leitura do mundo, mas por uma certa 

forma de escrevê-lo ou de reescrevê-lo, quer dizer, de 

transformá-lo através de nossa prática consciente. Esse 

movimento dinâmico é um dos aspectos centrais, para 

mim, do processo de alfabetização”. (FREIRE, 1989) 

 

 


