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A Palavra Mágica 

 

Certa palavra dorme na sombra  

de um livro raro.  

Como desencantá-la?  

É a senha da vida  

a senha do mundo.  

Vou procurá-la.  

 

Vou procurá-la a vida inteira  

no mundo todo.  

Se tarda o encontro, se não a encontro,  

não desanimo,  

procuro sempre.  

 

Procuro sempre, e minha procura  

ficará sendo  

minha palavra.  

 

Carlos Drummond de Andrade, in 'Discurso da Primavera' 
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RESUMO 

 

Esta dissertação apresenta resultados de uma pesquisa, cujo objetivo foi investigar o modo como 

professores do 1º ano do ensino fundamental da cidade de Rio Grande/RS abordam o vocabulário 

em situações de leitura de livro de história infantil para as crianças. Para isso, utilizei como 

perspectiva metodológica a abordagem qualitativa, que conforme indica Minayo (1994), 

preocupa-se com uma realidade que não pode ser quantificada. Como perspectiva teórica utilizei 

as contribuições de Vygotsky (1989, 1996), Piaget (1987, 1998) e Tomasello (2003), quanto à 

discussão sobre aquisição de linguagem; Cagliari (2000), Frith (1985), Ellis (1995) e Mousinho 

(2004) para discutir leitura e sua aquisição pelas crianças; Paiva (2008), Zilberman (2003), 

Kleiman (1995, 2013), no que se refere ao uso do livro de história infantil na escola; Moreira 

(1984), Rosemberg (s/a), Stein e Rosemberg (2010), Rosemberg e Sarlé (2015), no que diz 

respeito ao ensino do vocabulário em momentos de leitura de histórias infantis. A pesquisa foi 

desenvolvida ao longo do ano de 2015 e 2016, com cinco professores do primeiro ano do Ensino 

Fundamental da rede pública municipal do Rio Grande. Por meio de pesquisa não participante, 

realizei observações de situações de leitura de histórias infantis em sala de aula. Além disso, 

entrevistei os professores e propus a análise de duas situações-problemas. Os resultados da 

pesquisa indicam que o momento de leitura de histórias infantis pelos docentes foi pouco 

significativo para o ensino do vocabulário, embora tenha sido identificado que eles fazem uso de 

estratégias propostas por Rosemberg (s/a), Stein e Rosemberg (2010) e Moreira (1984) que 

favorecem o ensino do mesmo. Foi possível perceber que entre os participantes existe a 

generalização de um entendimento comum sobre o que é ampliação do vocabulário. Porém, os 

professores parecem desconhecer a importante relação da aprendizagem do vocabulário e o 

processo de alfabetização, bem como o fato de que os livros de histórias infantis podem ser um 

excelente instrumento de trabalho para esse fim. 

 

Palavras-chaves: vocabulário; alfabetização; leitura; livro de história infantil 

 

 

 



THE VOCABULARY APPROACHES DURING THE READING OF CHILDREN'S 

BOOKS - A STUDY WITH FIRST GRADES IN RIO GRANDE/RS, BRAZIL 

 

 

ABSTRACT 

 

This Master‟s thesis shows the results of a study which aimed to investigate how teachers of the 

first grades in Rio Grande/RS, Brazil, address the vocabulary in reading situations of children's 

books for children. Its methodological perspective was a qualitative approach which, according to 

Minayo (1994), takes into account the reality that cannot be quantified. Its theoretical 

perspectives included contributions given by Vygotsky (1989, 1996), Piaget (1987, 1998) and 

Tomasello (2003), regarding the discussion about language acquisition; Cagliari (2000), Frith 

(1985), Ellis (1995) and Mousinho (2004), concerning reading and its acquisition by children; 

Paiva (2008), Zilberman (2003) and Kleiman (1995, 2013), in relation to the use of children‟s 

books in schools; and Moreira (1984), Rosemberg (n.d.), Stein and Rosemberg (2010) and 

Rosemberg and Sarlé (2015), about vocabulary teaching while reading stories. I carried out this 

study with five first grade teachers who teach in public city schools in Rio Grande from 2015 to 

2016. By applying non-participant observation, I watched classes in which stories were read to 

the children. Besides, I interviewed the teachers and proposed the analysis of two problem 

situations. Results of the study show that the moments in which teachers read stories to the 

children were not very significant to teach vocabulary, even though I had noticed that the 

teachers used strategies – which favor its teaching – proposed by Rosemberg (n.d.), Stein and 

Rosemberg (2010) and Moreira (1984). I could perceive that the teachers share a common 

understanding of what vocabulary broadening is. However, they do not seem to know the 

important relation between vocabulary learning and the literacy process and the fact that 

children‟s books may be an excellent tool to reach this target.        

 

Key words: vocabulary; literacy; reading; children‟s books 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação tem como objetivo investigar o modo como professores do 1º ano do 

ensino fundamental da cidade de Rio Grande/RS abordam o vocabulário em situações de leitura 

de livro de história infantil para as crianças. 

A pesquisa está relacionada à minha formação inicial e aos caminhos que escolhi traçar 

depois que me graduei em fonoaudiologia, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 

2007. Desde então, apresento preferência pelos estudos que envolvem as questões relacionadas à 

linguagem. 

Como fonoaudióloga, sempre trabalhei com crianças e, de certo modo, sempre as preferi. 

Ao longo de minha atuação, fui percebendo que meu interesse profissional estava se 

consolidando com as crianças que apresentavam “dificuldades de aprendizagem”. Sendo parte do 

atendimento e da avaliação inicial, o contato com as escolas era primordial e foi através dessas 

constantes aproximações, que percebi que precisava compreender um pouco mais sobre o campo 

da Educação. Isso porque, em vários casos por mim avaliados, as dificuldades apontadas pela 

escola não eram observadas no processo avaliativo.  

 Foi então que, no ano de 2012, inspirada por minhas experiências profissionais, decidi 

fazer uma pós-graduação em psicopedagogia. Entretanto, as aprendizagens, apesar de muito 

importantes e necessárias, não foram suficientes para sanar meus questionamentos referentes à 

área da educação, mais especificamente, no sentido de compreender as questões relacionadas ao 

ciclo de alfabetização. 

           Em 2013, realizei uma disciplina como aluna especial no programa de Pós-graduação em 

Educação da FURG, em nível de Mestrado, ministrada pela Profª Drª Gabriela Medeiros 

Nogueira, que, atualmente, é a minha orientadora. 

          A proposta desta disciplina era o que eu buscava: estudar sobre a alfabetização, na 

perspectiva da educação. Desde então, não mais deixei de investir nesse campo tão rico e 

complexo. A partir deste momento, tive a oportunidade de me envolver com projetos
1
 e grupos

2
 

                                                           
1
 Projetos de pesquisa: As práticas alfabetizadoras nos três anos iniciais do ensino fundamental e o processo de 

avaliação: uma investigação em escolas da rede municipal do Rio Grande (RS) –Apoio CAPES; Alfabetização e 

letramento na pré-escola e no 1º ano do Ensino Fundamental: aproximações e distanciamentos Apoio FAPERGS; e o 

Projeto de extensão: Programa de formaç o continuada para professores dos tr s primeiros anos do Ensino 

Fundamental em alfabetização e letramento PROEXT apoio MEC. 
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de pesquisas na área da Educação. Esse envolvimento fez nascer em mim, a vontade de conciliar 

meus estudos de graduação, com meus novos conhecimentos. 

           De início, a ideia era focar em questões relacionadas com a consciência fonológica, mas 

depois que passei na seleção, em 2015, e me tornei mestranda em Educação na FURG, meu foco 

de estudo modificou-se, pois pude perceber que muitos estudos respondem as questões sobre 

consciência fonológica, logo, precisei buscar outro tema de pesquisa. Foi então que em conjunto 

com a minha orientadora, a temática vocabulário surgiu e pude perceber que poucos 

pesquisadores na área da Educação estão envolvidos com o estudo do vocabulário.  

Sendo assim, apresento minha dissertação que está dividida em quatro capítulos. O 

primeiro intitulado VOCABULÁRIO E LIVRO DE HISTÓRIA INFANTIL - A APRENDIZAGEM 

DAS PALAVRAS NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO, no qual apresenta o referencial teórico 

sob o qual esta dissertação foi tecida. Este se divide em duas seções: i) Levantamento de 

produções científicas referentes a vocabulário e literatura infantil no processo de alfabetização e 

ii)  Linguagem e vocabulário, sendo a primeira um resumo sobre o que vem sendo estudado e 

investigado na área acadêmica sobre vocabulário e a segunda uma breve discussão sobre a 

aquisição de linguagem e sua relevância para a temática desta dissertação. 

 O segundo capítulo O ENSINO DO VOCABULÁRIO NA ALFABETIZAÇÃO POR MEIO 

DO LIVRO DE HISTÓRIAS INFANTIS – UMA RELAÇÃO A SER COMPREENDIDA tem por 

objetivo problematizar o uso do livro de história infantil na alfabetização visando o ensino do 

vocabulário. Esse capítulo está dividido em quatro seções, sendo que na primeira discuto sobre 

alfabetização e a aprendizagem da leitura e da escrita. A segunda seção aborda sobre como ocorre 

o processamento da leitura, a terceira trata sobre oralidade e o livro de história infantil no 

processo de Alfabetização. A última seção discorre sobre a leitura do livro de história infantil e o 

ensino do vocabulário. 

O terceiro capítulo intitulado METODOLOGIA apresenta o caminho metodológico desta 

pesquisa, o qual é de abordagem qualitativa de investigação e foi realizado em 2015. A escolha 

por essa abordagem deu-se por que a pesquisa qualitativa, conforme indica Minayo (1994), 

preocupa-se com uma realidade que não pode ser quantificada, respondendo a questões muito 

particulares que não podem ser reduzidas à operacionalização de variáveis. 

                                                                                                                                                                                            
2
 GEALI - Grupo de Estudos em Alfabetização, Letramento e Infância. NEPE – Núcleo de Estudo e Pesquisa em 

Educação da Infância. 



15 
 

A primeira seção discorre sobre a pesquisa qualitativa e sobre os instrumentos de 

produção de dados que foram utilizados; 

A segunda seção expõe os objetivos, o geral e os específicos da investigação, elaborados a 

partir dos meus questionamentos quanto à relação entre o vocabulário e a leitura de livros infantis 

em processo de alfabetização; 

A terceira seção apresenta os cinco participantes da pesquisa e seus locais de atuação; 

A quarta e última seção trata do desenho da produção de dados da pesquisa, que se 

constitui em três etapas, sendo que, para cada uma delas foram pensados modos de produção de 

dados e objetivos distintos. A primeira intitulada “Leitura de um livro de história infantil em sala 

de aula”, a segunda etapa intitulada “Concepções dos professores sobre o uso do livro de história 

infantil para a aprendizagem do vocabulário” e terceira etapa intitulada “Situaç o-problema: o 

que dizem os professores sobre o vocabulário”.  

 O quarto e último capítulo O QUE REVELAM OS DADOS DA PESQUISA, começa com 

a descrição das observações do momento de leitura de história infantil, pontuando características 

desta leitura, destacando momentos importantes das interações, bem como apresentando os livros 

de história infantil que os professores escolheram. Ainda, nesse primeiro momento, faço uma 

correlação entre o que foi observado e o que foi dito na primeira entrevista. Depois, foco nas 

situações-problemas apresentando e refletindo sobre os dados obtidos. 

Por fim, discorro sobre as considerações finais e as referências bibliográficas que foram 

utilizadas para o desenvolvimento desta dissertação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

CAPÍTULO I – VOCABULÁRIO E LIVRO DE HISTÓRIA INFANTIL - A 

APRENDIZAGEM DAS PALAVRAS NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO 

 

Este capítulo apresenta o referencial teórico da pesquisa e está dividido em duas seções, 

sendo a primeira um panorama sobre o que vem sendo estudado e investigado na área acadêmica 

sobre vocabulário e a segunda uma breve discussão sobre a aquisição de linguagem e sua 

relevância para a temática desta dissertação.  

 

1.1. Levantamento de produções científicas referentes a vocabulário e literatura infantil no 

processo de alfabetização 

 

Inicialmente, procurei conhecer o que vem sendo estudado e investigado na área 

acadêmica sobre vocabulário, por meio do levantamento de produções científicas, referente aos 

estudos sobre “vocabulário”. A busca foi realizada em eventos científicos de relevância nacional, 

tais como: reuniões da Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação – ANPED e os 

Congressos de Leitura do Brasil – COLE, nos Periódicos da CAPES, no Banco de Teses CAPES 

e na Revista Científica Scientific Electronic Library Online – SCIELO.  

A escolha pela busca nos eventos da ANPED deu-se pelo fato de ser uma associação que 

congrega programas de pós-graduação stricto sensu em Educação de todo país e, sendo assim, 

fomenta muitas discussões em nível nacional. Quanto ao COLE, ocorreu por ser o maior evento 

no Brasil que trata de questões relacionadas à leitura. Para os periódicos, foi usado o mesmo 

critério, ou seja, a escolha deu-se pela relevância nacional que esses possuem. A partir desta 

seleção, acreditei ser possível encontrar publicações que trouxessem discussões sobre a minha 

temática de pesquisa. 

O levantamento foi realizado considerando o recorte temporal que se inicia no ano de 

2008 e estende-se até 2015. Tal escolha justifica-se porque em 2005
3
, após inúmeras discussões 

                                                           
3
 A partir de 2005, o PNBE retomou a distribuição de livros para as bibliotecas de escolas públicas, nesse ano com 

foco nas escolas públicas de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental. O recorte não iniciará neste ano, porque se 

deslocarmos a seriação na Educação Brasileira em 2005 para o momento atual não mais falaremos de 1ª a 4ª série, 

mas de ciclo de alfabetização ou anos iniciais do Ensino Fundamental, que começa no 1º ano com crianças de 06 

anos de idade, que em 2005, estariam incluídas na Educação Infantil e não no Ensino Fundamental, por isso optei por 

um recorte mais tardio. 
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coordenadas pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC), o 

Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE) retomou a distribuição de livros infantis para as 

bibliotecas escolares. 

E, em 2008, justificando o meu recorte, porque as escolas dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e instituições de Educação Infantil foram contempladas com estes livros
4
. Sendo 

assim, neste ano já estava em vigor o Ensino Fundamental de Nove Anos e as escolas com turmas 

de anos iniciais do Ensino Fundamental receberam um acervo de livros específico para esta etapa 

de escolaridade.  

Durante o levantamento dos materiais, foi necessário utilizar critérios de busca 

diferenciados em cada grupo, os quais serão explicados adiante, uma vez que, os materiais 

disponibilizados nas buscas nos eventos científicos e nos periódicos eram heterogêneos. Contudo, 

a palavra vocabulário foi o critério comum em todas as buscas realizadas. 

Quanto aos trabalhos publicados em eventos científicos, levando em consideração o 

recorte temporal, na ANPED a busca ocorreu da 31ª Reunião, em 2008, até a 37ª Reunião, em 

2015, totalizando sete eventos. Foram considerados o Grupo de Trabalho Alfabetização, Leitura e 

Escrita – GT 10, uma vez que o foco desta pesquisa se relaciona com Alfabetização, e no Grupo 

de Trabalho Educação Fundamental – GT 13, visto que a alfabetização está inserida na Educação 

Fundamental. 

Ao pesquisar nesses dois Grupos de Trabalhos, verifiquei que foram aceitos durante o 

período analisado 250 trabalhos completos e 41 resumos e, desses trabalhos, nenhum apresentava 

como tema central o vocabulário. Entendo esse dado como indicativo da importância de 

pesquisar sobre o mesmo nos anos iniciais do Ensino Fundamental, uma vez que, esta temática 

vem sendo pouco estudada, tendo em vista a ausência de trabalhos apresentados sobre o assunto.  

O levantamento dos trabalhos publicados nos eventos científicos do COLE foi realizado 

em três congressos, que ocorreram dentro do recorte temporal, ou seja, o 17º COLE em 2009, o 

18º COLE em 2012 e o 19º COLE em 2014. Nas buscas pelos anais desses eventos percebi que 

os mesmos não possuem uma publicação padronizada para todas as edições, sendo que, a cada 

ano são disponibilizados de forma diferente. Desse modo, tornou-se difícil padronizar, também, o 

critério de busca nesses documentos. Assim, optei em focar no título do trabalho a busca pela 

                                                           
4
 Para maior aprofundamento sobre essa temática ler: 

MACIEL, Francisca Isabel Pereira. O PNBE e o Ceale: de como semear leituras. In: PAIVA, Aparecida; SOARES, 

Magda. (org.). Literatura Infantil: políticas e concepções. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. p. 7 – 20. 
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palavra vocabulário, não encontrando resultado. O que demostra a ausência de trabalho que 

considerasse a temática importante ao ponto de colocá-la em seu título.  

Essa informação, juntamente com o resultado encontrado nos eventos da ANPED, 

suscitou-me algumas reflexões: a academia não considera o vocabulário um aspecto relevante de 

ser investigado no campo da alfabetização e por isso não há pesquisa sobre isso? Ou os eventos 

não julgam esta temática importante e por esse motivo não selecionam esses trabalhos? O fato é 

que existe uma lacuna desta temática no cenário das pesquisas científicas na área da alfabetização 

em que pesquisei, sendo importante olhar para esses dados criticamente.  

Após a pesquisa nos eventos científicos, passei a realizar as buscas nos periódicos, 

começando com um único descritor que possuía a seguinte combinação de palavras: vocabulário 

e literatura infantil e alfabetização, porém percebi que nas buscas na SCIELO e no Banco de 

Teses da Capes, nenhum resultado foi encontrado. 

A partir desta constatação, decidi refinar a procura nesses periódicos e aumentar o número 

de descritores, mas seguindo o critério de ter entre as combinações de palavras, obrigatoriamente, 

a palavra vocabulário. 

Sendo assim, optei por realizar a busca com cinco descritores, nesta ordem: 1) vocabulário 

e literatura infantil; 2) vocabulário e leitura; 3) vocabulário e alfabetização; 4) vocabulário e 

oralidade e 5) vocabulário e hora do conto. Fiz essa escolha, acreditando que aumentando o 

expecto de busca aumentaria a possibilidade de encontrar trabalhos que tratassem da temática da 

pesquisa.  

Para os periódicos da CAPES, segui com o critério de busca inicial, usar a combinação 

das palavras “vocabulário e literatura infantil e alfabetizaç o” em um único descritor, já que essa 

combinação trouxe resultados. 

Ao terminar as buscas nos trabalhos disponibilizados pelo Banco de Tese da CAPES pude 

perceber que ao total foram 50 trabalhos encontrados, com os cinco descritores escolhidos e estes 

não tinham relação direta com o meu objetivo de pesquisa.  

Quanto a busca no SCIELO, ao final, encontrei apenas 6 trabalhos no total, utilizando 5 

descritores diferentes e desses apenas um teve correlação com a temática da pesquisa, se tratando 

de um estudo realizado na Argentina. Com o descritor “vocabulário e alfabetizaç o” foi possível 

encontrar o artigo “Orientación Educativa sobre el vocabulario y el acceso a la alfabetización. 
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Evaluación del impacto de un programa de intervención en las familias y la escuela”
5
, das autoras 

Celia Renata Rosemberg, Alejandra Stein, Alejandra Menti, publicado no ano de 2011. 

Cabe salientar que esse foi um dos trabalhos que me motivaram a investigar sobre o 

vocabulário e a alfabetização. Nesse artigo, as autoras apresentam uma discussão sobre o 

vocabulário e alfabetização tratando sobre a importância dessa relação nessa etapa do 

desenvolvimento da criança. Elas também avaliam o impacto de um programa de promoção do 

desenvolvimento linguístico e cognitivo para crianças de 5 anos. Esse estudo está dividido em 

duas modalidades: uma que implicou ações de alfabetização familiar nos lares das crianças e a 

outra que incluiu sua participação nas aulas do pré-escolar, sendo que o impacto do programa 

proposto foi avaliado no estudo.  

Na busca realizada nos periódicos da CAPES, foi possível utilizar o descritor com a 

combinaç o de palavras proposta como primeira opç o, ou seja, “vocabulário e literatura infantil 

e alfabetizaç o”. O resultado para essa busca foi de 32 artigos localizados. Desses trabalhos 

destaco 3, que de alguma forma, se aproximam do objetivo de pesquisa.  

O primeiro artigo foi: “A influ ncia do ambiente familiar e escolar na aquisição e no 

desenvolvimento da linguagem: revis o de literatura”
6
 , das autoras Ramilla Recla Scopel, 

Valquíria Conceição Souza e Stela Maris Aguiar Lemos, publicado em 2012. 

O artigo acima citado, afirma que o desenvolvimento da linguagem depende não somente 

das condições biológicas inatas de cada indivíduo, como também sofre influência de fatores 

ambientais presentes nos meios em que as crianças estão inseridas, como por exemplo, a família e 

a escola. O objetivo das autoras foi descrever e analisar as produções científicas relevantes para o 

entendimento da influência do ambiente familiar e escolar na aquisição e desenvolvimento da 

linguagem de crianças por meio de revisão da literatura. 

                                                           
5
 ROSEMBERG, Celia Renata; STEIN, Alejandra; MENTI, Alejandra. Orientación Educativa sobre el vocabulario y 

el acceso a la alfabetización: Evaluación del impacto de un programa de intervención en las familias y la 

escuela. Orientac. soc.,  La Plata,  2015. Disponible en 

<http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-88932011000100003&lng=es&nrm=iso>. 

accedido en  10  agosto  2015. 
6
 SCOPEL, Ramilla Recla; SOUZA, Valquíria Conceição; LEMOS, Stela Maris Aguiar. A influência do ambiente 

familiar e escolar na aquisição e no desenvolvimento da linguagem: revisão de literatura. Rev. CEFAC,  São Paulo ,  

v. 14, n. 4, p. 732-741, Aug.  2012 .   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-18462012000400018&lng=en&nrm=iso>. access 

on  24  Aug.  2015. Epub Dec 13, 2011.  http://dx.doi.org/10.1590/S1516-18462011005000139. 
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Scopel e colaboradoras (2012), afirmam na conclusão do artigo, que as produções 

científicas apresentadas ressaltam a relevância da estimulação no âmbito familiar, mas que foi 

possível perceber a carência de estudos que relacionassem o desenvolvimento infantil com o 

ambiente escolar. Elas, ainda, discutem a falta de estudos que correlacionem vocabulário com os 

fatores ambientais escolares e familiares. Fato esse que, também, identifiquei em minhas buscas. 

As autoras afirmam acreditar que a partir da revisão da literatura abrem-se novas perspectivas de 

trabalhos a serem realizados e novos conhecimentos sobre desenvolvimento infantil.  

O segundo trabalho tem como título “Sensibilizaç o para a Leitura”
7
 , da autora Regina 

Zilberman, publicado em 2008. Optei por apresentar esse artigo, principalmente porque segundo 

a autora, a literatura atua na imaginação e coopera para a formação do ser humano. E também 

porque para ela, ler obras nacionais destinadas ao público infantil colabora para o fortalecimento 

do imaginário da criança brasileira. A autora sugere, nesse artigo, atividades a serem 

desenvolvidas pelo professor em sala de aula, destaca alguns livros infantis e apresenta algumas 

atividades com eles. 

Zilbermam afirma, em relação a um livro específico, que o vocabulário escolhido é “[...] 

tão compreensível quanto legível, formado, na maior parte, por dissílabos e paroxítonas, em que 

cada sílaba contém apenas uma consoante e uma vogal” (2008, p. 2), e que isso pode ser 

entendido por qualquer leitor, mesmo aquele começa a decifrar a escrita, requerendo um mínimo 

de desenvoltura. Nessa perspectiva, para a autora o vocabulário dos livros infantis em sua maioria 

é pouco complexo e isso pode facilitar a compreensão da criança. 

O terceiro artigo destacado tem como título “As crianças e o mundo das palavras: 

considerações sobre a pesquisa em desenvolvimento lexical”
8
, de Débora de Hollanda Souza, 

publicado no ano de 2008. A autora destaca que um processo básico ainda se encontra ausente 

das discussões entre os pesquisadores brasileiros na área da psicologia do desenvolvimento: o 

desenvolvimento lexical. O objetivo do artigo é fornecer uma revisão da literatura, demonstrando 

                                                           
7
 ZILBERMAN, Regina. Sensibilização para a leitura. Acta Scientiarum : Language and Culture., v. 30, p. 1-9, 

2008. Disponível em <http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciLangCult/article/view/762> acessos 

em 24  ago.  2015. 
8
 SOUZA, Débora de Hollanda. As crianças e o mundo das palavras: considerações sobre a pesquisa em 

desenvolvimento lexical. Psicol. Reflex. Crit.,  Porto Alegre ,  v. 21, n. 2, p. 195-202,   2008 .   Disponível em 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-79722008000200005&lng=pt&nrm=iso>. acessos 

em  24  ago.  2015.  http://dx.doi.org/10.1590/S0102-79722008000200005. 
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como estudos sobre o aprendizado inicial de palavras podem contribuir para a nossa compreensão 

atual do desenvolvimento infantil. 

A autora acredita que o processo de aquisição lexical é especialmente interessante por 

uma série de razões. Em primeiro lugar, a questão de como as crianças aprendem palavras novas 

não só é fascinante como necessária para a nossa compreensão do processo de aquisição da 

linguagem. Em segundo lugar, a aprendizagem de palavras, mais do que qualquer outro aspecto 

da aquisição linguística, se encontra na interseção do desenvolvimento cognitivo e linguístico. E 

também, que a aquisição lexical é um processo complexo e a sua investigação requer um olhar 

sob diferentes perspectivas. 

Para Souza (2008), por um lado, é importante descobrir quais habilidades ou 

conhecimentos da criança podem facilitar o processo. Por outro lado, é preciso perguntar qual a 

contribuição dos pais ou do ambiente em geral. É nesse sentido, que esse artigo relaciona-se com 

a minha pesquisa, pois ressalta a importância de olharmos para momentos que privilegiam o 

contado da criança com as palavras, por exemplo, contar/ler histórias, para entendermos como é 

possível ajudar na ampliação do vocabulário.  

Os outros 29 artigos localizados, relacionavam-se com testagens padronizadas em 

crianças de diferentes grupos. Alguns trabalhos tratavam: da tecnologia, erros de ortografia, 

testagem de compreensão leitora; porém, nenhum deles se aproximava ao vocabulário 

relacionado à literatura infantil na alfabetização.  

Diante dos resultados, minha primeira observação é sobre os tipos de trabalhos 

encontrados na busca pela temática vocabulário. Em sua grande maioria, as pesquisas tratam de 

aquisição de vocabulário em uma segunda língua ou das correlações do vocabulário receptivo e 

expressivo com testagens padronizadas. No contexto brasileiro, não foi localizado no campo da 

educação nenhum trabalho que investigue o vocabulário por meio da leitura de livros infantis 

relacionando-o com a alfabetização. Por outro lado, em publicações argentinas
9
 identifiquei uma 

relação direta com a temática de pesquisa desenvolvida nesta dissertação.  

Diante desse cenário, considero que se faz necessário investir em pesquisas voltadas para 

a relação entre vocabulário e alfabetização com foco nas interações e na linguagem. Entendo que 

                                                           
9
 Mais especificamente publicações da professora Drª Célia Renata Rosemberg, investigadora do Consejo Nacional 

de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) na Cidade de Buenos Aires (AR). 
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a pesquisa que desenvolvi ao longo do mestrado em educação, pode contribuir para o avanço 

dessa temática.  

A seguir, apresento algumas discussões referentes à linguagem e ao vocabulário que vêm 

fomentando estudos em diversas áreas do conhecimento e que, por conseguinte, corroboram para 

a estruturação desta dissertação.  

 

1.2.  Linguagem e vocabulário 

 

Nesta pesquisa parto do pressuposto de que o vocabulário é uma parte referente aos itens 

lexicais
10

 inseridos no discurso (NORÓ, 2015). 

 Segundo Kleiman (2013), vocabulário é o dicionário mental, isto é, o número de palavras 

que se conhece e que ocupa um espaço mental. Sendo assim, poderíamos inferir que um dos 

fatores que determinariam o reconhecimento imediato de palavras seria o conhecimento do 

vocabulário.  

Isso nos leva a crer que refletir sobre o ensino do vocabulário, criando condições para que 

a criança em fase de alfabetização consiga aumentar seu conjunto de palavras de reconhecimento 

instantâneo facilitará o processo de aprendizagem. E, para que isso aconteça, entendo que o 

vocabulário precisa ser ensinado/aprendido e que a interação e a linguagem compartilhada são 

fundamentais nesse processo. 

Logo, o ensino do vocabulário é fundamental na alfabetização, pois ajudará a criança a 

adquirir o domínio de um conjunto significativo de palavras e expressões. Cabe destacar que essa 

aquisição é constante durante a vida, tornando-a capaz de usar essas palavras, tanto na produção 

oral, quanto na compreensão sobre o que lhe é dito. 

Para Travaglia (2013), esse conjunto de palavras que alguém conhece e usa será o 

vocabulário de domínio da pessoa e tem uma influência direta na sua capacidade e habilidade de 

produzir e compreender a fala adequadamente. Sendo assim, quanto ao vocabulário, é possível 

compreendê-lo como receptivo ou expressivo. 

                                                           
10

 Itens lexicais são palavras simples ou grupos de palavras no léxico ( que vem a ser o conjunto completo de itens 

lexicais de uma língua) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Palavra
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9xico
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O vocabulário expressivo corresponde, segundo Ferracini (2006), ao léxico
11

 que pode ser 

produzido pela criança e avaliado pelo número de palavras que ela produz, ou seja, é possível 

observar o vocabulário expressivo a partir do momento em que ela começa a falar. 

O vocabulário receptivo é, segundo Ferracini (2006), necessário para a recepção e o 

processamento de informação, é o que permite o surgimento da compreensão de palavras, que 

ocorre por volta do primeiro ano. Sendo assim, a autora afirma que o desenvolvimento do 

vocabulário receptivo é a base para o desenvolvimento do vocabulário expressivo, fato que se 

explica, já que a compreensão de palavras antecede sua produção. 

 Diante disso, não é possível conceber o processo de alfabetização, sem atribuir 

importância ao vocabulário, uma vez que aprender a ler e a escrever é, também, compreender o 

universo das palavras. 

 Desse modo, passo a discorrer sobre aquisição da linguagem e na sequência abordo o 

vocabulário, apresentando uma problematização sobre aquisição lexical. 

 

1.2.1. Aquisição da Linguagem 

  

Quando pensamos em linguagem, muitas possibilidades podem ser suscitadas em nossas 

mentes, uma vez que, de um modo geral, trata-se de um sistema cuja finalidade é a comunicação. 

Pensando assim, a linguagem pode ser entendida, dependendo do referencial teórico, como 

humana, de computador, matemática e muito mais. Por isso, torna-se primordial para essa 

dissertação delimitar seu significado neste texto. Logo, entendo linguagem como a capacidade 

especificamente humana para aquisição e utilização de sistemas complexos de comunicação 

(HOUAISS, 1991). 

Desse modo, quando me refiro aos estudos de aquisição da linguagem compreendo, assim 

como Correia (1999), que estes visam explicar como o ser humano parte de um estado no qual 

não possui qualquer forma de expressão verbal e, naturalmente, sem a necessidade de uma 

aprendizagem formal, incorpora a língua de sua comunidade nos primeiros anos de vida, 

adquirindo expressão e interação social que dependem desta. 

Seguindo este pensamento, teorias da aquisição da linguagem podem esclarecer como isso 

ocorre, elucidando como a aquisição de uma língua específica pode explicar o processo pelo qual 

                                                           
11

 Será discutido mais adiante, mas segundo Leffa (2000) léxico é a totalidade de palavras existentes em uma língua. 
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a aquisição espontânea de qualquer língua humana se realiza. Muitos pesquisadores, ao longo da 

história, perceberam a linguagem como algo motivador a ser estudado e compreendido. E muitos 

desses pesquisadores apresentaram perspectivas distintas, fazendo emergir diferentes teorias de 

aquisição de linguagem. 

Segundo Correia (1999, p. 340), essas teorias caracterizam o modo como a criança “[...] 

lida com o material lingüístico de que dispõe, extraindo dele informação relevante sobre a língua 

em questão, e explica de que forma esse processo se faz viável para qualquer língua”. 

Sendo assim, a aquisição de linguagem constitui um amplo campo de conhecimento em 

termos da variedade de questionamentos e hipóteses levantados para o processo por meio do qual 

a criança adquire o conhecimento de uma língua. Considerando as teorias formuladas neste 

campo do conhecimento, é possível fazer referência a abordagens que apresentam modos 

diferenciados de ver a origem, a natureza e a aquisição da linguagem. 

É importante destacar que não será impresso, nesse texto, uma visão dura e específica de 

uma determinada teoria de aquisição de linguagem, uma vez que o objetivo dessa seção é 

apresentar de forma sucinta alguns estudos sobre a mesma.  

Ribeiro (2005) apresenta a existência de algumas dessas diversas perspectivas. Segundo a 

referida autora, para os teóricos ambientalistas e o movimento behaviorista, as crianças nascem 

como tábulas rasas, que vão aprendendo tudo do ambiente por processos de imitação ou reforço. 

Já para os teóricos inatistas, como Chomsky, as crianças nascem com tudo que precisam na sua 

estrutura biológica para se desenvolver e nada é aprendido no ambiente e, sim, disparado por 

este. Os teóricos construcionistas, como Piaget, acreditam que o desenvolvimento é construído a 

partir de uma interação entre o desenvolvimento biológico e as aquisições da criança com o meio. 

Há, ainda, uma abordagem sociointeracionista, na qual um dos pesquisadores mais destacados é 

Vygotsky, segundo ele, o desenvolvimento humano se dá nas trocas entre parceiros sociais, 

através de processos de interação e mediação. 

       Os estudos de Noam Chomsky impulsionaram os trabalhos em aquisição de linguagem, 

com base na posição assumida de que a linguagem é inata. Para o autor, o indivíduo nasce com 

capacidades inatas, isto quer dizer que existem universais cognitivos e linguísticos inerentes a 

todos os indivíduos e cabe ao meio apenas estimular este potencial já existente. Uma vez 

ativados, estes universais reconhecem os estímulos apresentados e atuam de modo a desenvolvê-

los. 
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Assim, segundo essa teoria, todo indivíduo nasce com um conhecimento subjacente de 

uma gramática geral (universal) e o meio vai ativar este conhecimento, isto é, propiciar ao 

indivíduo reconhecer, pelos estímulos do meio, as regras gerais que já possui e formular, através 

de uma seleção dessas regras subjacentes, uma gramática de língua a qual está exposto. Para o 

autor, isto explicaria porque as crianças conseguem adquirir um mecanismo tão complexo, como 

a língua, em tão pouco tempo (CHOMSKY, 1969).  

Mais tarde, as teorias de aquisição de linguagem sofrem a influência das traduções para o 

inglês dos trabalhos de Piaget acerca do desenvolvimento cognitivo. 

Segundo Piaget (1987), os indivíduos nascem apenas com uma potencialidade, a 

capacidade de aprender. Assim, todo o conhecimento e todo o desenvolvimento da criança 

dependem de exposição ao meio e dos estímulos advindos deste. Para o referido autor, a base do 

conhecimento é a transfer ncia e assimilaç o de “estruturas”. Logo, um conhecimento e/ou um 

estímulo do meio é encarado como uma estrutura que será “assimilada” pelo indivíduo, através da 

capacidade de aprender. O desenvolvimento desse processo tem como consequência que cada 

estrutura ao ser assimilada pelo indivíduo encontra-se naturalmente, ou seja, ocorre o encontro 

das estruturas antigas com as novas. Isto tem como consequência, uma cadeia cíclica de 

operações chamada „assimilação, reorganização e acomodaç o‟.  

Para Piaget (1987), o conhecimento é gerado através da interação do sujeito com seu 

meio. Assim sendo, a aquisição de conhecimentos depende tanto das estruturas cognitivas do 

sujeito, como de sua relação com os objetos, ou seja, as habilidades intelectuais humanas são 

formadas, basicamente, por meio da ação, e a interação entre o organismo e o ambiente é o 

principal impulso para o desenvolvimento do conhecimento. 

Nessa interação, fatores internos e externos se inter-relacionam continuamente, formando 

uma complexa combinação de influências. Desta forma Piaget discorda das teorias inatistas, por 

desprezarem o papel do ambiente como interferente na aquisição da linguagem.  

Assim como o modelo de Chomsky foi alvo de críticas, o modelo piagetiano também 

passou por várias contestações. Essas críticas vieram acompanhadas de novos estudos propostos 

por Lev Vygotsky, que considera os fatores histórico, sociais, comunicativos e culturais para a 

aquisição da linguagem. Segundo esse ponto de vista teórico, a interação social e a troca 

comunicativa são pré-requisitos básicos para a aquisição da linguagem (SCARPA, 2001).  
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Vygotsky (1996), em sua abordagem que buscou a síntese do homem como ser biológico, 

histórico e social, considerou-o inserido na sociedade e, sendo assim, seus estudos relacionam-se 

aos processos de desenvolvimento do ser humano com ênfase na dimensão sócio-histórica e na 

interação do homem com o outro no espaço social.  

 Em seu livro Pensamento e Linguagem, Vygotsky (1989) afirma que linguagem (língua) e 

pensamento (processos cognitivos) são fenômenos de desenvolvimento independentes nos 

primeiros meses de vida e já se manifestam com autonomia (ex. balbucio, que é a fala inicial dos 

bebês).   

            O autor acima citado, afirma que os processos cognitivos, por sua vez, desenvolvem-se, 

inicialmente, independente da linguagem (língua). No entanto, em um determinado momento, em 

torno dos dois anos de idade, as curvas de evolução do pensamento e da linguagem se encontram 

e passam a exercer uma relação mútua de dependência, ou seja, interdependência. Para ele, essa 

união do linguístico e do cognitivo provoca o início de uma nova forma de comportamento no 

desenvolvimento da criança, uma vez que a língua começa a servir ao intelecto e os pensamentos 

começam a se verbalizar. 

Ou seja, para Vygotsky (1996), não é suficiente ter todo o aparato biológico da espécie 

para realizar uma tarefa se o indivíduo não participa de ambientes e práticas específicas que 

propiciem esta aprendizagem. Logo, não é possível pensar que a criança vai se desenvolver com 

o tempo, pois esta não tem, por si só, como desenvolver-se sozinha porque dependerá das suas 

aprendizagens mediante as experiências a que foi exposta. 

Segundo Vygotsky (1996) é a partir desse fenômeno que ocorre a segunda função de 

linguagem, o pensamento generalizante, que seria a função de tornar a linguagem um instrumento 

de pensamento, é através da linguagem que ocorre a mediação entre o sujeito e o objeto do 

conhecimento. 

A partir disso, compreende-se o que, o referido autor, denominou Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP), ou seja, a distância entre o nível de desenvolvimento real, 

determinado pela capacidade de resolver problemas de maneira independente e o nível de 

desenvolvimento proximal, demarcado pela capacidade de solucionar problemas com ajuda de 

outro mais experiente. Desse modo, são as aprendizagens que ocorrem na ZDP que fazem com 

que a criança se desenvolva ainda mais. 
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É possível perceber, a partir do que foi afirmado no início dessa sessão, que quando o 

assunto é linguagem e a forma como as crianças a adquirem, diferentes perspectivas se 

apresentam sobre esse campo do conhecimento. 

Não é a finalidade desta dissertação se posicionar a respeito do “certo” ou “errado”; 

porém, faz-se necessário ter uma posição quanto aos estudos que mais corroboram com as 

concepções desenvolvidas neste trabalho. 

Defendo, portanto, a interação social como aspecto primordial para o desenvolvimento da 

linguagem das crianças. Sendo assim, esta pesquisa irá ao encontro de estudos que entendam a 

criança como ser pensante, capaz de vincular sua ação à representação de mundo que a constitui.  

Logo, respeitando as diferenças existentes nas bases epistemológicas de cada teoria, farei 

uso de autores como Emília Ferreiro e Ana Teberosky, que tem Piaget como referência para seus 

estudos e, também, usarei autores como Célia Rosemberg e Michael Tomasello, que se 

identificam com a perspectiva vygotskiana em suas pesquisas. 

Essa escolha se configurou, uma vez que, o objetivo desta pesquisa investigar o modo 

como professores do 1º ano do ensino fundamental da cidade de Rio Grande/RS abordam o 

vocabulário em situações de leitura de livro de história infantil para as crianças, ou seja, está em 

considerar a interação que ocorre nesses momentos e não em fazer uso de uma determinada teoria 

de aquisição para compreender a interação. 

Logo, é importante situar que as pesquisas pautadas no interacionismo proporcionaram 

muitas respostas a partir da concepção de que o sujeito interage ativamente com o meio e que 

esse, modifica-se em função de sua ação. Este pensamento favoreceu o aumento de pesquisas 

como a que desenvolvi ao longo do mestrado, a qual ocorre em contextos interacionais como a 

escola, uma vez que, esta é entendida como um espaço e um tempo onde o processo de ensino-

aprendizagem é vivenciado e envolve diretamente a interação entre sujeitos. 

Como já apresentado, parto do pressuposto de que as crianças aprendem as habilidades, o 

conhecimento e o comportamento que necessitam para participar das atividades sociais que 

configuram a sua vida nas interações que mantém com seus familiares, com seu professor e com 

seus pares. 

Rosemberg e Sarlé (2015), afirmam que é neste processo de socialização que as crianças 

vão progressivamente conhecendo os comportamentos, as ações e as reações que podem esperar 

das outras pessoas. Elas aprendem, gradativamente, a dinâmica das interações sociais, as regras e 
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as normas que regem essa participação. Logo, todos esses comportamentos, conhecimentos e 

habilidades se realizam e se expressam, em boa medida, através da linguagem. 

Teberosky (2014) afirma que a aquisição da linguagem para as crianças faz parte do 

processo de conhecimento da língua e que isso não é um processo unitário, porque nele está 

envolvido uma variedade de fatores. Com a aquisição da linguagem, as crianças começam a ter 

acesso a um sistema simbólico de significados, um recurso através do qual a experiência pode se 

tornar conhecimento. Para Teberosky (2014) a relação entre linguagem e aprendizagem baseia-se 

na interação entre a aquisição e uso da linguagem e na construção do conhecimento através do 

falar e pensar. 

 As afirmações acima correspondem a uma perspectiva de que as estruturas da linguagem 

emergem do seu uso, ou seja, utilizando a linguagem, as crianças também estão aprendendo 

através dela e, ainda, para Teberosky (2014) novas formas de linguagem são novas formas de 

conhecimento. 

Para Rosemberg (s/a) as crianças incorporam de forma paulatina o uso da linguagem nos 

contextos de atividades e, com o tempo, começam a usá-la como um meio de representação 

cognitiva para reconstruir mentalmente sua experiência. Então, segundo a autora, o caráter 

mediador da linguagem recai, precisamente, em sua característica de sistema representacional, 

isto é, em sua capacidade para representar internamente as experiências e em sua potencialidade 

para compartilhá-la com outras pessoas. Desse modo, segundo Rosemberg (s/a, p. 2), a 

linguagem, enquanto sistema representacional, “[...] contribui para o desenvolvimento cognitivo”. 

Conforme Souza (2008), há diversos pesquisadores brasileiros se dedicando ao estudo da 

linguagem, mas poucos se dedicando ao estudo da aquisição de novas palavras. Ela pontua a 

importância de investigações nessa área, uma vez que podem contribuir para conhecer como 

nosso sistema cognitivo funciona e como isso ocorre nos momentos de interação. 

Considerando as possíveis contribuições das investigações sobre o processo de aquisição 

da linguagem e pensando que ela é constituída de significados, que são representados por 

palavras, a presente pesquisa pretende contribuir para que a área da educação volte seu olhar para 

o vocabulário, como algo que precisa ser aprendido, considerando que quanto maior for o 

repertório de palavras de uma criança, maior será o seu desenvolvimento linguístico e melhor 

será seu desempenho na aprendizagem da língua escrita.  
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Sendo assim, passo a discutir mais especificamente sobre as questões relacionadas a 

aprendizagem das palavras. 

 

1.2.2. A aquisição das palavras: um processo de aquisição de linguagem 

 

Antes de seguir com as discussões propostas para esta seção, faz-se necessário demarcar o 

significado de algumas palavras que serão empregadas neste texto. Primeiramente, para esta 

pesquisa existe diferença entre léxico e vocabulário. Entende-se, aqui, assim como Leffa (2000), 

que léxico é a totalidade de palavras existentes em uma língua e o vocabulário é uma parte do 

léxico. 

Segundo Limissuri e Befi-Lopes (2009), o léxico é o conjunto de todas as palavras que 

estão à disposição, ficando de fora aquelas com as quais a criança não teve contato, e vocabulário 

é uma amostra do léxico individual, ou seja, o conjunto das palavras que são de fato utilizadas no 

ato da fala e, sendo assim, não nos permite avaliar todo o conhecimento de palavras que a pessoa 

possui.  

Compreendo léxico como o conjunto das palavras usadas numa língua, podendo ser 

acrescido de novas palavras e também pela mudança de sentido de algumas, e o vocabulário 

como sendo a seleção e o emprego de palavras pertencentes ao léxico para realizar a 

comunicação. A preferência por utilizar com termo central deste estudo o termo vocabulário ao 

invés de léxico da-se por compreender vocabulário como uma parte referente aos itens lexicais 

inseridos no discurso.  

Quanto ao vocabulário, ele pode se apresentar como parte do que falamos (expressivo), 

uma vez que esse expressa-se por meio das palavras faladas e como parte do que compreendemos 

(compreensivo), já que quando ouvimos compreendemos palavras, isso porque uma parte 

importante do que entendemos está relacionada ao conceito expresso pelas palavras. 

Continuando com as delimitações conceituais, quando me referir à aquisição lexical, 

dirijo-me ao processo de aquisição de palavras que farão parte do léxico, e logo do vocabulário. 

Segundo Limongi (1996) a aquisição lexical é uma das primeiras manifestações no 

desenvolvimento da linguagem e está relacionada com a capacidade de compreender e produzir 

vários tipos de significados.  
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Gandara (2008), em sua tese, indica que a aquisição do vocabulário apresenta marcos: as 

primeiras palavras são adquiridas por volta dos 12 meses (entre 10 e 13 meses), seguidas de um 

período de desenvolvimento lento e gradual do vocabulário produtivo, em um ritmo de 

aproximadamente 10 palavras por mês até os 18 meses. Conforme a criança se aproxima da 

produç o de 50 palavras, a velocidade de crescimento aumenta, caracterizando a “explos o” do 

vocabulário, sendo que muitas palavras podem ser adquiridas por dia. Na idade escolar, o 

desenvolvimento lexical apresenta picos de desenvolvimento acelerado, característica que 

permanece até por volta dos 16 anos. Na fase adulta, o léxico continua a aumentar, mas o 

desenvolvimento passa a ser mais lento e dependente de fatores sociais e ocupacionais. 

Diante do exposto acima, é possível inferir que a aquisição de palavras é um processo que 

inclui diversos aspectos, sendo um deles o social da língua, que pode ser determinado pelas 

relações com o meio. Segundo Souza (2008), é importante descobrir quais habilidades ou 

conhecimentos das crianças podem facilitar o processo, mas, também, é preciso questionar sobre 

a contribuição dos adultos ou do ambiente em geral na aquisição lexical. 

Mas pra além de entender que o processo de aquisição de palavras ocorre pela interação, 

faz-se necessário pensar em como as crianças aprendem as palavras novas, discutir como isso 

ocorre, e no quanto isso é necessário para a compreensão da aquisição de linguagem, e, por 

conseguinte da alfabetização. 

 Souza (2008), fazendo referência aos estudos de Woodward & Markman (1998), expressa 

que ainda não há consenso sobre como as crianças conseguem associar corretamente uma palavra 

nova a um conceito, já que há tantas possibilidades para o significado de uma palavra. Para a 

autora, apesar das divergências, os pesquisadores parecem concordar que a tarefa de aquisição 

lexical apresenta inúmeros desafios que podem ser facilitados por vários fatores linguísticos e 

sociais. 

 Um recurso importante para crianças que estão aprendendo novas palavras é o que tem 

sido convencionalmente chamado, segundo Souza (2008, p. 197), de “[...] contexto ostensivo ou 

contexto de rotulação [...]”. Neste contexto, um adulto chama a atenç o da criança para um objeto 

ou ação, aponta para este e o nomeia. A situação é bastante comum em interações entre adultos e 

crianças. 

 Entretanto, mesmo dentro do contexto ostensivo, ou seja, quando o adulto está apontando 

para algo e lhe dando um nome, a criança ainda se v  rodeada por “[...] um mundo de possíveis 
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referentes [...]” (SOUZA, 2008, p. 197), ou seja, muitas possibilidades podem existir como 

resposta ao apontar do adulto, uma vez que, a criança está aprendendo sobre o que a rodeia. 

 Souza (2008), em sua pesquisa, separa os “facilitadores” para aquisição de novas palavras 

em dois grupos, sendo um deles de dicas linguísticas e o outro de dicas sócio-pragmáticas. Nas 

dicas linguísticas, a autora apresenta que uma das fontes de informação para as crianças que estão 

aprendendo o significado de novas palavras, s o as restrições. Estas limitam ou “restringem” a 

gama de possibilidades que elas têm para um determinado referente, podendo ser representado 

pelo conflito entre a palavra se referir a todo o objeto ou somente a uma parte dele, também 

diante da impossibilidade de um objeto poder ter dois nomes, entre outras possibilidades de 

restrições.  

Uma outra fonte de informação útil para as crianças, segundo a autora, é o conhecimento 

sobre a sintaxe
12

 da sua língua. Por exemplo, quando elas estão aprendendo verbos novos, 

prestam atenção ao sujeito e/ou aos objetos do verbo, ou seja, ao número de argumentos 

apresentados, isso faz com que as crianças compreendam a ação que a palavra imprime através 

do que já conhecem e assim aprendam o verbo apresentado. 

Para Moreira (1984), existe importância na posição da palavra, na sua classe gramatical e 

nas estruturas gramaticais em que ela é encontrada quando se pensa nas variáveis que auxiliam na 

determinação do significado de palavras desconhecidas. 

 Outros estudos, como o de Tomasello e Barton (1994), sugerem que as crianças podem 

obter um mapeamento adequado entre palavra e objeto mesmo quando não há um adulto 

apontando ou nomeando o objeto. Eles realizaram uma pesquisa composta por quatro estudos e 

verificaram que nenhuma das restrições mais conhecidas sobre aquisição lexical poderia ter 

ajudado as crianças nos contextos propostos por eles, concluindo que as crianças foram contando 

com pistas sócio-pragmáticas para aprender as novas palavras. Estes autores argumentam que as 

crianças utilizam dicas sócio-pragmáticas quando o contexto ostensivo não está presente, como 

por exemplo, o olhar do interlocutor, os movimentos corporais e a atenção conjunta. 

Rosemberg (s/a) discute, a partir dos estudos de Tomasello (1998), que para aprender o 

significado comunicativo de um termo linguístico a criança tem que se comprometer em um 

processo cognitivo dual. Deve estabelecer algum tipo de conhecimento compartilhado com os 
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 Aulete (2012, p. 803) define sintaxe como “conjunto de regras que determinam a ordem e as relações das palavras 

na frase.” 
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adultos, um marco da atenção conjunta e, dentro disso, deve ser capaz de interpretar as intenções 

específicas deles em usar esses termos particulares. 

Então, a atenção conjunta significa o engajamento simultâneo de dois ou mais indivíduos 

em um mesmo foco, sobre um mesmo objeto. Segundo Souza (2008), o que é importante nesse 

contexto não é o fato de que duas pessoas estão olhando para a mesma coisa, lugar ou ação e, 

sim, que os dois estão conscientes do foco de atenção um do outro. 

Ainda segundo Souza (2008), pode-se, também, levantar a hipótese de que o mecanismo 

pelo qual as crianças adquirem as palavras não passa de uma mera associação. Para a autora, 

segundo essa hipótese, elas veem coisas e, ao mesmo tempo, ouvem palavras; por associação, 

aprendem que as palavras que ouvem referem-se às coisas que veem. 

Entretanto, alguns dados mais recentes revelam que há muito mais do que uma pura 

associação. Desde cedo, os bebês demonstram possuir uma compreensão de referência e 

intencionalidade, ou seja, parecem entender que quando alguém está rotulando ou nomeando 

algo, há uma intenção de se referir a uma entidade no mundo real. 

 Sendo assim, é possível perceber que a aquisição de novas palavras é algo complexo e 

que está intimamente relacionado com o desenvolvimento da criança e com as interações que 

estabelece durante a vida.  

Até o momento, foram apresentadas algumas habilidades ou conhecimentos da criança 

que podem facilitar o processo de aquisição de novas palavras. Mas e quanto à contribuição dos 

adultos ou do ambiente em geral?  

Ainda pautada nos estudos de Tomasello (1998), Rosemberg (s/a) afirma que a 

aprendizagem do vocabulário consiste em um processo sociocultural, em parte porque se trata de 

uma ação que se inicia a partir dos esforços das crianças por descobrir a intenção das outras 

pessoas em situações de interação social, mas, também, porque é através disso que sua mente se 

converte, progressivamente, em sociocultural. 

Segundo Rosemberg (s/a) as crianças incorporam, de forma paulatina, o uso da linguagem 

nos contextos de atividades e, com o tempo, começam a usá-la como um meio de representação 

cognitiva para reconstruir mentalmente sua experiência. Uma criança pode aprender vocabulário 

só com uma exposição, em certas situações de interação, tais como: conversas extensas com os 

professores, situações de leitura de livros e jogos compartilhados. Sendo que, para a autora, 

nessas situações, as crianças aprendem de modo mais rápido e mais eficiente. 
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 Tomasello (2003) afirma que, como em qualquer outro processo de aprendizagem de 

atividades cognitivas complexas, as crianças aprendem as palavras a partir do material verbal que 

lhes é oferecido. Sendo assim, a contribuição do adulto que interage e se comunica com a criança 

não é considerada por ele, como uma variável externa, mas como algo muito importante no 

processo de construção da linguagem.  

Isso porque, conforme Teberosky (2014), o adulto contribui através de um 

comportamento comunicativo, que fornece para as crianças modelos para imitação, correções, 

repetições, expansões e reformulações de enunciados. Estes modelos de interação dialógica são 

concebidos pela autora como um processo inicial, pois, em seguida, se estenderá para modelos de 

leitura, como por exemplo, leituras de histórias para as crianças em voz alta e, posteriormente, 

tecendo comentários sobre o que foi lido. 

Este tipo de mediação com a linguagem oral por meio da linguagem escrita que um adulto 

realiza, tem sido, para a referida autora, identificado como um elemento facilitador do 

desenvolvimento da linguagem, não só em termos gerais, mas, também, em aspectos específicos 

como aprender vocabulário. Para Teberosky, (2014, p. 22) “[…] en la adquisición del lenguaje, el 

léxico es una de las bases del aprendizaje”
13

. 

Para Donald e Margaret (1988), o conhecimento lexical está intimamente relacionado com 

o sucesso na compreensão. Deste modo, se as crianças detiverem um vocabulário amplo, não só 

compreendem melhor a mensagem, como também reúnem pistas e meios para inferirem o 

significado de palavras desconhecidas. 

Segundo Yopp & Yopp (2007), a relação entre vocabulário e compreensão é 

particularmente evidente e partindo deste pressuposto, o ensino do vocabulário deveria ocorrer de 

forma explícita e intencional.  

Moreira (1984) afirma que, para o desenvolvimento da compreensão, é necessário tratar a 

obtenção de informação mais como um modo de desvendar a tessitura linguística do que como 

um mecanismo de coletar as informações expostas. Sendo assim, para Moreira (1984, p. 65) é 

necessário que o professor atente “[...] n o só para a focalizaç o de determinada informaç o, mas, 

sobretudo, para o processo de obter esta informação [...]”. 

Para Souza (2008), após décadas de pesquisas em desenvolvimento linguístico, não resta 

dúvidas de que as crianças estão bem preparadas para aprender palavras e construir um 
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 Traduç o livre: “[...] Na aquisiç o de linguagem, o léxico é uma das bases da aprendizagem” 
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vocabulário. De um lado, elas estão cercadas de pessoas que parecem querer facilitar o processo, 

mas, em contrapartida, ela apresenta uma questão pouco estudada: Como e em qual grau a fala 

dos adultos ou suas estratégias de ensino tem efeito na tarefa de aquisição de palavras pelas 

crianças? 

É nessa perspectiva que minha pesquisa se apresenta, pois pretendo investigar o modo 

como professores do 1º ano do ensino fundamental da cidade de Rio Grande/RS abordam o 

vocabulário em situações de leitura de livro de história infantil para as crianças. 

 Os questionamentos de Souza (2008), acima citados, e a afirmação de Tomasello (2003) 

que em um processo de aprendizagem as crianças aprendem as palavras a partir do material 

verbal que lhes é oferecido, nos direcionam aos estudos de Kleiman (2002), pautada no conceito 

de competência comunicativa proposto por Hymes (1966) e revidado por Gumperz (1982), que 

afirma que o ensino da língua materna e as práticas sociais de uso da escrita sustentam-se na 

oralidade letrada do professor alfabetizador. 

 A problemática que se configura, segundo Kleiman (2002, p. 24), “[...] é a da eficiência 

ou eficácia do discurso oral do professor para mobilizar as referências e os conhecimentos 

pertinentes para a construção de saberes e de práticas sobre a língua [...]”, uma vez que, para a 

autora um professor competente seria aquele que consegue comunicar-se com seus alunos e 

também interpretar adequadamente o contexto de situação.  

Nesse sentido, discutir o conceito de competência comunicativa mostra-se importante, já 

que apresenta repercussões no processo de alfabetização. 

Competência comunicativa (Hymes, 1966; Gumperz, 1982), segundo Kleiman (2002) 

seria o conjunto de possíveis elementos que fariam parte da identidade profissional, a partir de 

uma perspectiva situada da prática discursiva, levando em consideração o que o professor diz ou 

não diz, e o que ele enuncia fica severamente condicionado, ou limitado, pela situação 

comunicativa proposta por ele. Logo, aquilo que é viável numa determinada situação não está 

pré-determinado, a competência comunicativa do professor determina qual das muitas escolhas e 

soluções seria a mais eficiente no contexto alfabetizador. 

Levando em consideração a competência comunicativa, segundo Kleiman (2002), um 

professor que se comunica de forma competente com seus alunos seria o que fala utilizando seus 

conhecimentos, mobilizando sua capacidade de usá-los, interpretando com razoável precisão a 

capacidade de uso e de interpretação de seus alunos e mudando suas estratégias, se necessário, 
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durante o evento, em resposta à construção em curso, percebendo o que de fato está sendo 

construídos com os alunos, negociando com eles os significados possíveis na interação. 

Sendo assim, após discutir a aquisição das palavras, levando em consideração o quanto o 

outro tem relação direta com essa aprendizagem, na próxima seção, discorro sobre alfabetização e 

o livro de história infantil, compreendendo o livro como um suporte que propicia a interação 

linguística por meio da oralidade. 
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CAPÍTULO II – O ENSINO DO VOCABULÁRIO NA ALFABETIZAÇÃO POR MEIO 

DO LIVRO DE HISTÓRIAS INFANTIS – UMA RELAÇÃO A SER COMPREENDIDA 

 

Neste capítulo, tenho por objetivo problematizar o uso do livro de história infantil na 

alfabetização visando o ensino do vocabulário. Para isso, ele está dividido em quatro seções. Na 

primeira, discuto sobre alfabetização e a aprendizagem da leitura e da escrita. Na segunda seção, 

abordo sobre o processamento da leitura. Na terceira, trato sobre oralidade e o livro de história 

infantil no processo de Alfabetização. Na última seção, discorro sobre a leitura do livro de 

história infantil e o ensino do vocabulário. 

 

2.1. Alfabetização – Aprendizagem da leitura e da escrita 

 

Investigações realizadas a partir da década de 60 mostram que a alfabetização começa 

desde cedo, antes mesmo do ingresso da criança na escola formal, principalmente nas famílias em 

que as crianças têm oportunidades de participar junto com adultos e/ou crianças mais velhas de 

situações de leitura e escrita. Essas primeiras experiências têm grande importância no 

desempenho posterior da criança na escola (STEIN E ROSEMBERG, 2010). 

Até pouco tempo atrás, acreditou-se que para aprender a ler e a escrever os alunos 

precisariam desenvolver uma série de habilidades (psiconeurológicas ou perceptivo-motoras)
 14

. 

Desse modo, o fracasso na alfabetização tendia a ser atribuído à “aus ncia de prontid o” nessas 

habilidades, vista como a “chave” explicativa para o aprendizado da escrita alfabética e o 

treinamento das mesmas, passou a ser prescrito como a receita mágica para o sucesso (MORAIS, 

2000) 

Para Morais (2000), a história recente atesta o quanto isso tudo foi desastroso, pois nessa 

perspectiva não era levado em consideração o ponto de vista do aprendiz, julgava-se que para 

aprender a escrever, era preciso apenas discriminar uma letra de outra, fazer traços de modo 

legível e decorar os sons a que elas se referiam. 

Tomando por referência os estudos da psicogênese da língua escrita (FERREIRO e 

TEBEROSKY, 1985), na concepção pautada nas bases psiconeurológicas ou perceptivo-motoras 
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  As habilidades segundo Moraes (2000) seriam: coordenação motora fina e grossa, discriminação visual, 

discriminação auditiva, memória visual, memória auditiva, equilíbrio, lateralidade, etc. 
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não se considerava que a escrita alfabética consistia em um sistema com propriedades que o 

aluno precisaria compreender e que revelasse o quanto à tarefa do alfabetizando é muito mais 

complexa e conceitual. 

Em contrapartida, diferentes pesquisas vêm contribuindo para pensar a alfabetização de 

uma forma mais ampliada, especialmente a partir do surgimento do termo letramento 

(KLEIMAN, 1995; SOARES, 2008; STREET, 2013). 

Soares (2008) considera importante diferenciar os termos alfabetização e letramento. A 

referida autora define a alfabetização como o processo de aquisição do código linguístico, ou 

seja, como um conjunto de técnicas que possibilitam o uso da leitura e da escrita. Em relação ao 

letramento, Soares (2008), considera que são as práticas sociais que os sujeitos realizam 

permeadas pela escrita.  

O excerto a seguir, de Magda Soares (2008), melhor explica o que foi apresentado. 

        

Alfabetização e letramento são, pois, processos distintos, de natureza 

essencialmente diferente; entretanto, são interdependentes e mesmo 

indissociáveis. A alfabetização – a aquisição da tecnologia da escrita – 

não precede nem é pré-requisito para o letramento, isto é, para a 

participação em práticas sociais de escrita, tanto assim que analfabetos 

podem ter um certo nível de letramento: não tendo adquirido a tecnologia 

da escrita, utilizando-se de quem a tem para fazer uso da leitura e da 

escrita; além disso, na concepção psicogenética de alfabetização que 

vigora atualmente, a tecnologia da escrita é aprendida, não como em 

concepções anteriores, com textos construídos artificialmente para a 

aquisição das técnicas de leitura e de escrita, mas através de atividades de 

letramento, isto é, de leitura e produção de textos reais, de práticas sociais 

de leitura e escrita. (SOARES, 2008, p. 92). 

  

Segundo Morais (2005), para poder ensinar, de forma sistemática, tanto a escrita da 

linguagem (o Sistema de Escrita Alfabética) como a linguagem que se usa para escrever os 

muitos gêneros textuais que circulam em nossa sociedade é preciso, na perspectiva de alfabetizar 

letrando, que os professores conheçam os saberes específicos sobre a aprendizagem da leitura e 

da escrita, que se constituem como instrumentos fundamentais para a atuação dos docentes 

envolvidos nesse processo. 

Morais (2000) acrescenta que, atualmente, apesar de muitos terem incorporado a ideia de 

que “alfabetizar-se n o é só saber codificar e decodificar”, ou seja, que a criança precisa dispor 

de um mínimo de conhecimentos letrados para atuar como sujeito alfabetizado, essas ideias, 
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ainda, não estão totalmente consolidadas entre os profissionais que atuam no processo de 

alfabetização das crianças. Para o referido autor, a alfabetização é um processo de construção de 

hipóteses sobre o funcionamento do sistema alfabético de escrita.  

Para aprender a ler e a escrever, o aluno precisa participar de situações que o desafiem, 

que o coloque a refletir sobre a língua, que o conduza a transformar informações em 

conhecimentos próprios. E, para Morais (2000), é utilizando-se de textos de diferentes gêneros 

que os alunos podem aprender muito sobre a escrita. 

Sendo assim, ao tratar de alfabetização e livro de história infantil, é possível pensar em 

letramento, isto é, no exercício contínuo e integrado de práticas sociais que envolvem a leitura. 

Logo, trabalhar com o livro de história infantil em sala de aula requer pensar na interpretação do 

texto, nas palavras da história, na exploração do livro como artefato cultural, na relação da escrita 

com as ilustrações, enfim, despertar a curiosidade das crianças e o desejo de dialogar sobre o 

livro. Além disso, trabalhar com história infantil permite a criança vivenciar práticas sociais 

envolvendo a leitura e a escrita e desse modo, a constituição de um sujeito letrado, ou seja, leitura 

e escrita são atividades complexas e não um processo natural.  

Quanto a políticas públicas relacionadas à alfabetização, no Brasil existe o Pacto Nacional 

pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), um programa que se propõe à formação continuada 

dos professores alfabetizadores em âmbito nacional, e logo, se apresenta como um acordo formal 

entre o governo federal, estados e municípios no esforço de alfabetizar letrando as crianças até os 

oito anos de idade, ou seja, ao fim do terceiro ano do ensino fundamental, tendo como foco a 

ação pedagógica do professor, sua avaliação e reflexão. 

Segundo o caderno de Formação de professores no Pacto Nacional de Alfabetização da Idade 

Certa, o Estado tem o dever de promover, devido o seu compromisso institucional com as redes de 

educação básica, espaços, situações e materiais de formação para os professores, em especial, os que 

atuam na educação básica, dirigindo-se aos anos iniciais do ensino fundamental e, mais pontualmente, 

no ciclo alfabetizador do primeiro ao terceiro ano (BRASIL, 2012a). 

Como parte da formação, o PNAIC procura destacar algumas estratégias permanentes, entre 

elas está à leitura deleite (BRASIL, 2012a). Na perspectiva apontada pelo caderno de formação, a 

leitura deleite consiste em uma estratégia para a ampliação das experiências com textos diversos, 

especialmente com o texto literário, visando ainda o prazer e a diversão na leitura. 

A literatura vem expressa no PNAIC como um objetivo, e se dedica a pensar na 

organização da escola em sua amplitude, no cotidiano de sala de aula e no planejamento das 
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atividades. Tal objetivo se configura em “compreender a importância da literatura nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental e planejar situações de uso de obras literárias em sala de aula” 

(BRASIL, 2012b, p.5). 

O PNAIC traz algumas informações sobre os materiais ou recursos didáticos que foram 

disponibilizados pelo Ministério da Educação e pelas Secretarias de Educação Municipais e 

Estaduais. Esses materiais/recursos visam favorecer a utilização da leitura e da escrita nos 

diversos âmbitos da sociedade. Além disso, tais materiais buscam atender aos direitos de 

aprendizagem e apropriação do SEA de todas e de cada criança. Mais precisamente no caderno 

que trata do planejamento escolar: alfabetização e ensino de língua portuguesa são sugeridos 

diversos recursos didáticos e entre eles: 

 

[...] livros que aproximem as crianças do universo literário, ajudando-as a 

se constituírem como leitoras, a terem prazer e interesse pelos textos, a 

desenvolverem estratégias de leitura e a ampliarem seus universos 

culturais, tais como os livros literários de contos, poemas, fábulas, dentre 

outros (BRASIL, 2012b, p.37). 

 

Sendo assim, há um empenho do PNAIC no uso e incentivo à leitura do texto literário, mesmo 

que esse não seja um programa voltado à literatura. Tal programa se propõe a formar esse 

profissional, não só para a atuação em sala de aula, mas se preocupa também com a sua experiência 

enquanto sujeito frente à literatura. 

Acredito que o repertório cultural do professor está intimamente ligado ao que ele vai 

proporcionar aos seus alunos, logo, entendo que esses momentos de leitura deleite são importantes e 

que para além da utilização do texto literário como pretexto para diversas aprendizagens, essa 

estratégia de leitura deve também estar presente no cotidiano escolar.  

A partir desse momento, essa dissertação mesmo se referindo à alfabetização, terá como 

foco a leitura, uma vez que, trata-se de uma investigação em atividades de leitura de livro de 

história infantil. 

Essa opção justifica-se, uma vez que, assim como Salles e Parente (2002), pautada nos 

estudos de Perfetti (1992), acredito que os processos envolvidos na compreensão (leitura) e na 

produção (escrita) da linguagem são estudados separadamente, pois envolvem processos 

cognitivos distintos. 

A leitura parte da informação visual ao som, enquanto na escrita os segmentos 

fonológicos são associados a letras. Ainda segundo Salles e Parente (2002), nesta perspectiva, a 
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leitura é uma atividade complexa, composta por múltiplos processos interdependentes, dos quais 

os fundamentais seriam o reconhecimento de palavras e a compreensão da mensagem escrita.  

Segundo Cagliari (2000), a leitura é a realização do objeto escrito, quem escreve o faz 

para que alguém leia. Para o autor, o objetivo da escrita é a leitura. E se considerarmos que a 

escrita é caótica, no seu aspecto gráfico, mais ainda quando juntamos a isso o significado 

carregado por ela. Logo, segundo Cagliari (2000), além de escreverem os símbolos gráficos, 

esses quando formam palavras, precisam ser compreendidos como algo que possui significado. 

A perspectiva de leitura a que me refiro está em consonância com Cagliari (2000, pg. 150) 

ao afirmar que “[...] a leitura linguística, baseada na escrita, é reveladora de uma interpretação 

que o leitor faz da interpretaç o que o escritor fez da sua „leitura de mundo‟”. Sendo assim, é o 

esforço que uma pessoa realiza para recuperar um pensamento que foi escrito por outrem.  

Assim, a leitura é uma atividade linguística e a linguagem se constitui com fusão de 

significado e significante, para Saussure (2002) o significante é uma “imagem acústica”, uma 

espécie de cadeia de sons, que se situa no campo da forma e o significado seria o conceito que 

reside no plano do conteúdo. 

Portanto, conjuntamente, o significante e o significado formam o signo linguístico, 

tornando-se falso dizer, segundo Cagliari (2000), que se pode ler somente pelo significado ou 

apenas pelo significante porque um depende do outro e que somente um não conseguiria 

constituir uma realidade linguística. 

Para Cagliari (2000), uma leitura pode ser ouvida, vista ou falada. Assim, em uma leitura 

ouvida um texto escrito pode ser lido por alguém “[...] que traduz o escrito numa realização de 

fala” (p. 155). Segundo o autor, esse tipo de leitura é mais comum nos primeiros anos escolares, 

isso porque no geral não lemos em voz alta, fora da escola. Ainda segundo o autor, a leitura oral é 

feita n o somente por quem l , mas “pode ser dirigida a outras pessoas, que também „leem‟ o 

texto ouvido” (CAGLIARI, 2000, pg. 155). Os primeiros contatos das crianças com a leitura 

ocorrem dessa maneira, com os adultos lendo histórias para elas. Logo, entendo que ouvir 

histórias é uma forma de ler. 

Cagliari (2000) indica que existe diferença entre ouvir a fala e ouvir a leitura. Para ele, 

essa diferença está no fato de que a fala é produzida espontaneamente, ao passo que a leitura é 

baseada em um texto escrito, que possui características próprias e distintas da fala espontânea, 

mesmo sendo ambas as formas foneticamente semelhantes. 
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Ainda segundo Cagliari (2000), as crianças que são expostas a leituras ouvidas possuem 

grande vantagem na escola sobre aquelas que não têm a mesma chance, pois 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. 

Cagliari (2000) considera que a leitura visual silenciosa é a mais comum entre as pessoas 

e, portanto, esse tipo de leitura acaba sendo considerado mais relevante do que outros modos de 

ler e o autor associa isso ao fato de que não inibe o leitor por questões linguísticas de ler em voz 

alta e permite ainda uma velocidade de leitura maior, além de dar um pouco mais de autonomia 

na leitura do texto, já que o leitor pode parar onde quiser e recuperar passagens já lidas, mas isso 

não significa que uma é melhor do que a outra. Para o autor, reside, nesse fato, um grande 

equívoco, pois algumas pessoas tendem a achar que a leitura silenciosa favorece maior reflexão 

sobre o texto, mas não é isso que ocorre, ouvir uma história, também, auxilia no refletir a respeito 

do texto. 

Mousinho (2003), afirma que existem vários aspectos relacionados à leitura: por um lado 

as atividades de análise, incluindo identificação de letras e reconhecimento de palavras (acesso 

direto ao dicionário mental); de outro, os processos de construção, que incluem integração 

sintático-semântica (construção frasal e significado), acesso ao significado (explícito e implícito), 

compreensão de enunciados e relação com conhecimentos prévios (que ancora a aprendizagem e 

permite a realização de inferências). Ainda, segundo a autora, uma leitura baseada somente na 

análise será insuficiente, uma vez que decodificador e leitor não são sinônimos.  

Para compreender melhor a leitura como um processo linguístico, é importante 

problematizá-la com o objetivo de conhecer o seu processamento e é com essa finalidade que a 

próxima seção se apresenta. 

 

2.2. O Processamento da leitura 

 

A maioria dos modelos teóricos de aquisição de leitura divide esse processo em vários 

níveis, estágios ou fases. Esta constatação pode ser revelada a partir, sobretudo, de pesquisas 

como a de Frith (1985). Para essa autora, a aquisição e o desenvolvimento da leitura são 

processos interativos e passa por três fases: logográfica, alfabética e ortográfica. 
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Na fase logográfica, a criança lê de maneira visual direta. Ela reconhece palavras 

familiares pertencentes ao seu vocabulário visual. Tem como referência as características gráficas 

das palavras e não considera a ordem das letras. Sendo assim, o reconhecimento das palavras 

depende do contexto, das cores e formas do texto, o que deixa o conhecimento fonológico com 

um papel secundário nesta fase. Com isso, a criança consegue ler rótulos, mas não consegue 

reconhecer as letras do que lê. 

Na fase alfabética, a criança começa a adquirir conhecimento sobre o princípio alfabético, 

exigindo dela a consciência dos sons que compõem a fala; inicia-se o processo de associação 

fonema-grafema
15

, podendo decodificar palavras novas e escrever algumas palavras simples. Em 

um primeiro momento, se aprendem as regras mais simples e depois as contextuais. Com isto, a 

criança consegue, por exemplo, ler palavras com correspondência direta (palavras regulares), 

como bala, sem alterar a sonorização dos fonemas, porém pode alterar a sonorização do fonema 

/z/ em palavras como “asa”, que dependem de sua posição na palavra ou não saber como ler a 

palavra táxi, por ser uma palavra irregular, que precisa de memorização. 

No momento em que a criança consegue analisar as palavras em unidades ortográficas, 

sem realizar a conversão fonológica, pode-se considerar que ela se encontra na fase ortográfica, 

pois estas unidades já estão armazenadas no léxico. A criança realiza a leitura e a escrita de 

palavras, não somente regulares, mas também irregulares, de forma automática. 

Assim, para Frith (1985), é possível afirmar que, neste estágio, existe uma fusão da fase 

logográfica (reconhecimento instantâneo) com a fase alfabética (habilidade de análise sequencial) 

e é relevante atentar para o fato de que, dependendo do contexto de leitura e escrita ao qual a 

criança estiver exposta, os estágios podem acontecer concomitantes e não apenas 

sequencialmente. 

A pesquisa de Frith (1985), mostra que existe uma etapa no processo de aprendizagem de 

leitura que ocorre dependente da relação consciente entre o fonema e o grafema e outra etapa em 

que essa relação ocorre sem essa dependência.  

A partir dessas considerações, tomando como referência os estudos de Ellis (1995), é 

possível dizer que o processamento da leitura é traduzido como um modelo de duplo processo 

                                                           
15

 Segundo Salles e Parente (2002) o fonema é o menor elemento constitutivo da cadeia falada que permite distinções 

semânticas, enquanto o grafema é a referência gráfica de um fonema. 
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que utiliza duas estratégias: a fonológica, desenvolvida no estágio alfabético; e a lexical, 

desenvolvida no estágio ortográfico. 

Assim, segundo Salles e Parente (2002), a leitura em voz alta de um sistema de escrita 

alfabético pode ocorrer, pelo menos, de duas maneiras: por meio de um processo visual direto 

(Rota Lexical) ou através de um processo envolvendo mediação fonológica (Rota Fonológica). 

Recebem, consequentemente, o nome de Modelos de Leitura de Dupla Rota (ELLIS, 1995).  

Ambas rotas de leitura iniciam com o sistema de análise visual, que tem as funções de identificar 

as letras do alfabeto, a posição de cada letra na palavra e agrupá-las. 

Para Salles e Parente (2002), a Rota Fonológica utiliza o processo de conversão grafema-

fonema, envolvendo a procura de pronúncias para palavras não familiares e pseudopalavras
16

, de 

uma forma serial, traduzindo letras ou grupos de letras em fonemas, através da aplicação de 

regras. As representações fonêmicas armazenadas ativam as formas fonológicas das palavras que, 

por sua vez, levam à ativação das representações semânticas e ortográficas correspondentes.  

Para Ellis (1995), utilizamos a rota lexical quando fazemos a leitura de palavras familiares 

que ficaram armazenadas na memória ortográfica em decorrência de nossas experiências 

repetidas de leitura.  

Mousinho (2003) considera que a partir do momento em que a palavra a ser lida é 

reconhecida pela rota lexical, outro sistema entra em ação – o semântico
17

 – com o intuito de 

permitir a compreensão do significado da palavra. Com isto, sua pronúncia é efetivada, 

finalizando a leitura em voz alta, sendo então esta a rota que atende a leitura das palavras 

conhecidas.  

Ainda de acordo com Mousinho (2003), a rota fonológica se destina à leitura de palavras 

desconhecidas ou pouco frequentes. Diante desse tipo de palavra, a análise ocorre pela sequência 

grafêmica, segmentando-a em unidades menores e associando aos seus respectivos sons, ocorre 

então a junção dos segmentos fonológicos para que, então, seja efetuada a pronúncia da palavra. 

Em seguida, o acesso ao sistema semântico é obtido pelo feedback acústico da pronúncia 

realizada em voz alta.  

Dentro de um contexto de leitura, podemos ter a necessidade de usar as duas rotas de 

processamento, dependendo do tipo de palavra que encontramos. Nas crianças, em processo de 

                                                           
16

 “Palavras” formadas por uma combinação de fonemas ou grafemas que não existem no léxico de uma língua. 
17

 Relaciona-se ao estudo do significado das palavras, frases e textos de uma língua. 
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alfabetização, é sempre importante que haja o estímulo das duas rotas. Para isto, as atividades 

devem ser desenvolvidas com o objetivo de promover o uso efetivo de ambos processos: 

fonológico e lexical. 

A Rota fonológica é muito utilizada no início do processo de alfabetização porque é ela a 

responsável pela leitura das palavras novas, esta rota demanda mais tempo, uma vez que como já 

citado acima, ela funciona com base na relação grafema-fonema, o que demanda do leitor maior 

reflexão sobre a estrutura da palavra. À medida que as palavras vão ficando familiares, a rota 

utilizada para a leitura será a lexical, que é mais rápida, já que a leitura não precisa mais ser feita 

pela relação grafema-fonema.  

Desse modo, o trabalho com o vocabulário facilita o acesso ao sistema semântico, uma 

vez que conhecer uma palavra faz com que o entendimento do significado aconteça e, assim, 

facilitará à utilização da rota lexical, que dará maior fluência a leitura. Sendo assim, conhecer 

palavras é importante para o processo de alfabetização. 

 Melo (2005), ao sistematizar seu trabalho levando em consideração as noções sobre 

competência lexical, formação de palavras, relação de sentido entre elas, significado, seu uso e a 

importância do ensino do vocabulário e utilizando os pressupostos explicitados por Richards 

(1988), explica que conhecer uma palavra está diretamente relacionado a diversos fatores. Sendo 

estes fatores: saber o grau de probabilidade de encontrá-la; conhecer suas situações e limitações 

de uso de acordo com a função; perceber o seu comportamento sintático; conhecer as 

possibilidades de derivações; saber a rede de associações com outras palavras da língua; perceber 

o seu valor semântico e saber os seus diversos significados. 

O exposto até o momento corrobora com o entendimento desta pesquisa de que é 

necessária a utilização de variadas práticas escolares no processo de alfabetização e letramento. 

Pensando assim, o livro de história infantil se apresenta como um potente suporte para promoção 

de momentos de aprendizagens, uma vez que através da história, lida oralmente, é possível 

proporcionar para as crianças o uso da linguagem em prol da alfabetização.  

 

2.3.  A oralidade e o livro de história infantil no processo de Alfabetização 

 

 Segundo Zilberman (2003, p.15) “[...] os primeiros livros para crianças foram produzidos 

ao final do século XVII e durante o século XVIII. Antes disso, não se escrevia para elas [...]”, 



45 
 

ainda de acordo com a autora mencionada, é a partir da Idade Moderna que a literatura Infantil 

começa a ganhar espaço nas escolas, sendo que, atualmente, ela tem um papel importantíssimo 

nas salas de aula. 

            Para a referida autora (2003, p. 15) “[...] a sala de aula é um espaço privilegiado para o 

desenvolvimento do gosto pela leitura, assim como um importante setor para o intercâmbio da 

cultura literária, n o podendo ser ignorado, muito menos desmentida a sua utilidade”. 

 Em relação a literatura infantil, Paiva (2008, p.35) questiona “[...] de que fala a literatura 

infantil?”, e ela mesma responde que “[...] desde o surgimento do conceito de infância, o 

imaginário é o termo mais geral e corrente sob o qual se concebe as relações entre literatura e 

crianças”. Para Paiva (2008), quando falamos em literatura infantil, subentendemos que o 

conteúdo dessa produção é algo que não está em discussão, visto que o seu endereçamento o 

assegura condição de existência. 

 Quando o assunto é “literatura infantil”, existem muitas diverg ncias quanto ao uso dessa 

terminologia no meio acadêmico. Na perspectiva de Paiva (2008, p. 36 e 37):  

     

[...] não vamos abordar a literatura infantil a partir da posição – antes 

indagada e agora reivindicada – do seu estatuto de literatura que muitos 

pesquisadores ainda cultivam tão teimosamente. Não apenas porque 

consideramos impossível sustentar essa posição, e sim porque a 

insistência na busca desse reconhecimento neutraliza, em nosso ponto de 

vista, aquilo que há de mais particular nesse tipo de literatura, se assim 

podemos nos referir à literatura infantil, sem pretender com isso reacender 

querelas teóricas infrutíferas e paralisantes. Por conseguinte, afirmamos 

que a literatura infantil, apesar de continuar reivindicando seu estatuto 

literário (nas dimensões que se queira conferir a esse termo) sempre será 

uma exceção que, de maneira natural, de acordo com os usos e práticas 

realizados pelas escolas, desperta em nós o desejo de refletir sobre as 

condições que a tornam possível, uma vez que ela é legitimada pelo 

sistema educacional e as apropriações e recepções feitas conferem-lhe, 

sem dúvida alguma, um estatuto, seja ele literário ou pedagógico, ou 

ambos, dependendo do ponto de vista que se queira adotar.  

 

No excerto acima, Paiva (2008) apresenta uma discussão que vai ao encontro do que 

entendo a respeito da temática, que é considerar o uso “literatura infantil” legitimado pelo sistema 

educacional, tornando-se um estatuto literário e/ou pedagógico.  

Contudo, considerei pertinente usar o termo “livro de história infantil”, ao invés de, 

“literatura infantil”, uma vez que a pretensão desta dissertação não é discutir detalhadamente essa 
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temática. Cabe salientar, no entanto, que essa não foi a opção inicial, pois até o momento da 

qualificaç o do projeto de dissertaç o utilizei o termo “literatura infantil”.  

Desse modo, quando me referir ao livro, o denominarei sempre por livro de história 

infantil, mas ocorrerá, por conta das escolhas das referências, o emprego do termo literatura 

infantil, referindo-se ao mesmo, como o suporte para a leitura. Se considerarmos que toda 

literatura infantil conta uma história infantil, mas o inverso, para alguns autores, não é recíproco, 

ou seja, nem toda história infantil pode ser considerada literatura infantil, essa escolha se 

apresenta como uma alternativa para discutirmos o uso desse suporte sem entrar em 

problematizações que não são o foco desta dissertação. 

Diante do exposto, é possível retornar à questão proposta por Paiva  apresentada 

anteriormente, qual seja: “De que fala a literatura infantil? ”.  

Segundo essa autora é possível perceber que quando se fala de literatura infantil, existe 

uma preferência pré-estabelecida e que destina as escolhas para livros de contos de fada e 

animais. Sobre essa preferência, Paiva (2008, p.37) expõe que: 

 

Antes, porém, imaginemos por um breve e potencialmente prazeroso 

momento, uma professora de educação infantil ou das séries iniciais do 

ensino fundamental selecionando os melhores livros de literatura que 

serão oferecidos aos seus alunos há uma grande possibilidade de esse 

professor escolher livros de contos de fadas ou de animais, temas 

tradicionais e consagrados como os que mais agradam as crianças. 

  

Porém, existem outros tipos de livros com diferentes temáticas que podem ser trabalhados 

com as crianças. Segundo Paiva (2008), além dos livros de contos de fadas e de animais, existem 

outras possibilidades. Há um segundo grupo a ser destacado, na crescente produção literária para 

crianças, iniciada na última década do século XX, que se refere aos temas transversais, cada vez 

mais apreciados pelos professores e pela escola. 

Para Paiva (2008), trata-se da convicção de que quanto mais adaptados ao estilo narrativo 

para apresentar conteúdos a serem ensinados às crianças, incluindo temas como ecologia, 

inclusão social, preservação do meio ambiente, respeito às diferenças em geral, entre outros, 

maior a possibilidade de assimilação dos valores aprendidos.  

Existe ainda, conforme Paiva (2008), um terceiro grupo que trata de temas que põem em 

relevo experiências cotidianas, vivenciadas por qualquer ser humano, independentemente da 

idade, como: a morte, o medo, o abandono e a separaç o. Segundo Paiva (2008, p.38) “É comum 



47 
 

designarmos esses temas como temas delicados quando pensamos no público infantil e, com 

frequência oferecemos resistência em abordá-los, especialmente no ambiente escolar”. 

Por conseguinte, Paiva (2008) em seus estudos, apresenta a literatura infantil brasileira, 

com base na produção editorial endereçada explicitamente as crianças, dividida em três grandes 

grupos, os quais nomeia da seguinte maneira: i) primeiro grupo - a fantasia como tradição; ii) 

segundo grupo - o conteúdo como opção; iii) terceiro grupo - a realidade como aposta.
18

 

A produção editorial, levando em consideração os estudos de Paiva (2008), demostra que 

os autores que produzem histórias para criança continuam alimentando o mercado com produções 

que demarcam a “onipresença” dos contos de fadas ou como nos apresenta a autora “uma 

„onipresença‟ dos contos de fadas no conjunto de títulos inscritos pelas editoras como a melhor 

literatura disponível para a criança”. Segundo Paiva, o problema está na diminuição do potencial 

deste suporte, uma vez que o conteúdo fica subsumido. 

É importante problematizarmos o que vem sendo produzido para as crianças, uma vez que 

se propõe, neste texto, olhar para esses livros como suportes para o desenvolvimento linguístico. 

Logo, a forma como os livros são escolhidos, as temáticas que eles abordam, o tipo de 

vocabulário e até mesmo a quantidade de palavras podem influenciar na interação que a criança 

fará com a história. 

Sendo assim, escolher um livro de história infantil para ser lido para uma criança, exige 

que o mesmo vá além de ser somente uma história de conto de fadas.  Como indica Paiva (2008), 

este suporte precisa ser visto como um potencial e o conteúdo linguístico do livro não pode ser 

ignorado. 

Pensando nessas questões e somando-as à importância dos livros de histórias infantis 

como suporte para a oralidade, faz-se necessária uma discussão sobre a oralidade e o livro de 

história infantil na alfabetização. 

A oralidade, segundo Leal et al (2012, p. 14) “n o tem ocupado muito espaço nas esferas 

educacionais formais no mundo contemporâneo”. Os pesquisadores problematizam que as 

docentes reconhecem a importância do ensino da oralidade na escola, porém, esta fica restrita, 

muitas vezes, a situações de discussão e conversa, não ocorrendo um planejamento sobre as 

                                                           
18

 Para ler mais sobre o assunto: PAIVA, A. A produção literária para crianças: onipresenças e ausência das 

temáticas. In: PAIVA, A.; SOARES, M. (org.). Literatura Infantil: políticas e concepções. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2008. p. 35 – 52. 
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habilidades orais que deveriam ser estimuladas e de que modo isso poderia ocorrer. Tal prática 

deixa implícita a ideia de que as atividades de fala em situações informais, supostamente, dariam 

conta do ensino da oralidade.  

Para Leal et al (2012, pg. 14), “toda interaç o é mediada pela linguagem, e a produç o dos 

textos verbais é realizada por meio da adoção dos gêneros textuais que são instrumentos culturais 

disponíveis ao usuário da língua”. 

Sendo assim, para falar, adotamos um determinado gênero, que conhecemos exatamente 

por termos participado de situações de interação em que outros exemplares dessa espécie textual 

circularam. Desse modo, se estamos em uma determinada situação e precisamos nos comunicar, 

ativamos em nossa memória os conhecimentos sobre como são os textos que as pessoas 

produzem quando estão em situações parecidas com a que nos encontramos. 

Para Rosenberg (s/n) isso significa que o aspecto mediador da linguagem recai, 

precisamente, em seu caráter de sistema representacional, isto é, em sua potencialidade para 

representar internamente as experiências e em sua potencialidade para compartilhar com outras 

pessoas. Desse modo, a linguagem, enquanto sistema representacional, contribui para o 

desenvolvimento cognitivo. Porém, seu caráter representacional é produto de um processo 

evolutivo: a linguagem não é só promotora de trocas nas estruturas e nos mecanismos da 

cognição, mas também se apoia em processos prévios sócio-comunicativos, perceptuais e 

conceptuais. 

As histórias de livros infantis contribuem para ampliar as experiências vividas e assim 

construir memórias. Abramovich (1997) concebe a literatura como uma aprendizagem estética, 

em que as histórias lidas ou contadas explicam o mundo de um modo que o leitor possa se situar 

em um universo que é dele. Ainda, segundo o autor, é um conhecimento ideal de mundos 

diferentes, culturas, pessoas ou situações diversas, que se caracterizam nas descobertas das 

emoções e sentimentos, dos caminhos internos das relações pela busca do conhecer e de se 

reconhecer. 

Para além do uso do livro infantil em sala de aula, alguns questionamentos surgem sobre a 

“escolarizaç o” deste material. Segundo Soares (2007), é inevitável a escolarização da literatura 

literária no cotidiano de sala de aula, da mesma forma que o é a escolarização de outros 

conhecimentos. Para a autora, o problema não está na escolarização, mas na maneira que ela vem 

sendo realizada, logo, o que se deve negar, de fato, não é a escolarização em si, mas o desajuste 
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desta escolarização que distorce e desvia o processo de aprendizagem. Uma escolarização 

inadequada pode ocorrer não só com a literatura infantil, mas com outros conhecimentos 

transformados em saberes escolares. 

Segundo Faria (2004), a habilidade dos educadores para perceber a riqueza e a estrutura 

do livro infantil é uma das alternativas para não reduzir a literatura a uma abordagem 

exclusivamente pedagógica. Para Freitas (2012, p. 245) “[...] não significa usar o livro meramente 

para a produção de atividades didáticas, mas proporcionar de forma competente, momentos 

lúdicos de leitura e escrita, pois ao ler um livro, muito pode ser explorado pelo educador e pelo 

educando”.  

Tendo em vista a característica desses livros, é possível perceber que o livro infantil tem 

um significativo potencial que pode contribuir para o desenvolvimento da oralidade das crianças 

e considerando, especialmente, que é por meio da linguagem oral que a criança se comunica com 

o mundo e com os outros. A oralidade, representada pela fala, apresenta-se como a forma de se 

expressar, aprendida em situações de interação com o outro desde o nascimento e aprimorada 

durante a vida.  

 Oliveira destaca em seu livro, pautada na perspectiva de Vygotsky, que “a interaç o com 

membros mais maduros da cultura, que já dispõem de uma linguagem estruturada, é que vai 

provocar um salto qualitativo para o pensamento verbal” (2003, p. 47). Sendo assim, ao longo do 

desenvolvimento, a criança, marcada pela interaç o verbal com adultos, “[...] vai ajustando seus 

significados de modo a aproximá-los cada vez mais dos conceitos predominantes no grupo 

cultural linguístico de que faz parte [...]” (OLIVEIRA, 2003, p. 49).  

Dessa maneira, o livro de história infantil, usado pela professora em sala de aula para 

promover situações que possibilitem à criança momentos de interação, mediado por um modelo 

de linguagem estruturada, poderá proporcionar desenvolvimento da linguagem oral. Sendo assim, 

é provável que surjam palavras novas, ou seja, vocábulos cujo significado elas desconhecem, 

necessitando, portanto, do auxílio de outra pessoa para que possa compreender o que foi lido. 

Quando o professor ajuda nessa compreensão está contribuindo para a ampliação do vocabulário 

destas crianças. 

Ampliar o vocabulário do aluno faz parte do processo educativo tanto como fim, porque 

quanto maior o vocabulário, maior o repertório de conceitos quanto como meio, considerando 

que quanto maior o vocabulário, maior a compreensão em leitura (MOREIRA, 1996). 
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Para Teberosky (2014) o vocabulário e as construções ao redor dele são muito 

importantes no desenvolvimento da linguagem. Portanto, a aprendizagem da linguagem oral, que, 

também, acontece em situações de leitura em voz alta, ou seja, na interação entre livros e leitores 

nos contextos letrados, ajudam na estruturação de linguagem como um todo.  

Com isso, acredito que as estratégias utilizadas pelos professores, permeadas por 

questionamentos, comentários e explicações ao longo da leitura de história, possibilitam às 

crianças compreenderem as funções da escrita. Isso contribui para a constituição de um 

pensamento letrado, no sentido de que elas pensam sobre a história, sua estrutura, sequência 

lógica, relação com as ilustrações. Esses conhecimentos, no âmbito oral, contribuem para o 

processo de alfabetização, na medida em que se alfabetizar exige atribuições que vão além da 

capacidade de codificar e decodificar. Na seção a seguir, discuto sobre a leitura do livro de 

história infantil e o ensino do vocabulário. 

 

2.4. A leitura do livro de história infantil e o ensino do vocabulário 

 

A maioria das palavras que conhecemos não nos foi ensinada e nem as procuramos no 

dicionário, isso porque segundo, Sternberg (1987), a maioria do vocabulário é aprendida a partir 

do contexto.  

Para Moreira (2000), a leitura é considerada um meio ideal para a aquisição de 

vocabulário porque as palavras de baixa ou moderada frequência aparecem mais repetidamente 

em textos de leitura comuns do que na conversação habitual. O leitor tem a oportunidade de 

estudar o contexto, estabelecer hipóteses e confirmá-las, e assim inferir os significados. Ainda 

segundo Moreira (2000, p. 3) [...] “a palavra está congelada no tempo, no papel, enquanto que a 

fala flui rapidamente [...]”.  

A aquisição de vocabulário é vista, por diferentes autores, de diferentes maneiras. 

Segundo Moreira (2000), o uso da leitura como forma de aquisição de vocabulário configura uma 

abordagem indireta de ensino em que a atenção do aluno está voltada para o assunto que o texto 

trata e, não, especificamente, para o vocabulário a ser adquirido.  

Mesmo considerando os diversos estudos na área de aquisição de vocabulário, como 

discutido no capítulo 1, que mostram que o uso de pistas disponíveis no contexto para inferir o 

significado das palavras desconhecidas pode não implicar em adquirir tais palavras, entendo que 
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a competência em vocabulário é alcançada mais eficientemente através de input compreensível e 

a leitura é um deles, ou seja, compreensível para o desenvolvimento do vocabulário. 

Sendo assim, é possível inferir que as palavras são aprendidas, gradualmente, por meio de 

repetidas exposições em vários contextos linguísticos e que a leitura é facilitadora desse 

aprendizado. 

Para Nagy, Anderson e Herman (1987) a aprendizagem através do contexto da leitura 

ocorre em pequenos incrementos de modo que qualquer encontro com uma palavra resulta, 

geralmente, em um pequeno aumento do conhecimento das diferentes acepções daquela palavra. 

Ou seja, a leitura resulta em um conhecimento do vocabulário, nos textos as palavras são 

encontradas em uma grande variedade de contextos, o que permite ao aluno assimilar suas 

propriedades semânticas e sintáticas de uma maneira muito mais profunda. 

É importante considerar que o encontro com palavras novas permite ao leitor estabelecer 

ligações entre a informação recente e as já existentes, o que, certamente, o ajuda a implementar 

esse novo conhecimento. 

Sendo assim, como já discutido anteriormente, a oralidade, que se estabelece nos 

momentos de interação por meio da leitura em voz alta pelo professor, é um aspecto importante 

para a organização do pensamento e para a expressão de ideias que influenciam positivamente a 

aquisição de vocabulário pela criança. Segundo Manrique (1997), o modo que os professores 

realizam a mediação com os textos escritos é tão importante quanto o próprio texto, pois através 

das discussões e dos intercâmbios “[...] as crianças s o incentivadas a refletir e a perguntar sobre 

o que aconteceu, suas causas, conseqüências e significados”. (MANRIQUE, 1997, p. 66). 

Moreira (1984) trata sobre as atividades de predição, que seriam os questionamentos que 

antecedem e permeiam a leitura do livro, afirmando que quando o aluno foca a atenção na 

informação fornecida pelo livro ajuda a estabelecer propósitos para a leitura, já que o ato de 

predizer problematizará de forma sistemática as alternativas e a seleção das informações que 

melhor combinam com as expectativas do leitor em relação ao significado dado pelo autor do 

texto.  

A utilização de estratégias de predição, segundo (MOREIRA, 1984, p.66), permitem ao· 

aluno “[...] crescer em sua capacidade de leitura independente, pois o professor, em vez de 

estruturar-lhe totalmente a ação, delega-lhe maiores responsabilidades quanto à seleção da 

informação relevante e ao estabelecimento de perguntas pertinentes”.  
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Moreira (1984) afirma que para iniciar o aluno na operação de predizer, o professor 

deverá considerar três fases, sucessivas e interligadas:  

1) O ato de inquirir. Nesta fase a ação do professor deve voltar-se para a ativação do 

pensamento do aluno, realizando perguntas como: - Você acha que esta história é sobre o quê? - 

Quem serão os personagens da história? Ou seja, realizar perguntas que instiguem a imaginação 

do aluno sobre a história que será lida. 

2) O processamento da informação. A tarefa do professor é explorar o pensamento do 

aluno, após este ter lido alguma parte do texto, para tal, utilizar perguntas como: - Por que você 

acha que vai ocorrer isto? - Você continua pensando agora o que pensou antes de ler a história?  

Nesta etapa a ação do aluno é captar as ideias.  

3) A avaliação das respostas. Nessa etapa, o professor dirige-se para a solicitação de 

evidências, isto é, informações textuais que comprovem as respostas preditivas, como exemplos 

de perguntas: - Quais as palavras do autor que confirmam a sua ideia? - Verifique se suas 

suposições estão certas. Aqui a ação do aluno é comprovar, testar suas próprias respostas.  

Na estratégia de predição, em suma, quanto às fases apresentadas por Moreira (1984) no 

ato de inquirir, o professor tem por finalidade ativar o pensamento do aluno e esperar que ele 

estabeleça relações e propósitos para a história. No processamento da informação o professor 

explora o pensamento por meio da captação das ideias apresentadas pelos alunos sobre o que foi 

lido e na validação das respostas o professor requer evidências e o aluno precisa comprová-las. 

Para Moreira (1984, p. 68) essas três fases devem orientar a leitura de parágrafos, textos, 

livros, principalmente nas séries iniciais, a fim de que “[...] o aluno possa desde cedo encarar a 

leitura como um empreendimento ativo, pleno de propósito, de finalidade, tornando-se consciente 

de que o ato de ler é uma tentativa de encontro entre dois propósitos: o do autor e o do leitor”.   

Moreira considera que nesse tipo de orientação, as palavras novas não são apresentadas ao 

aluno, o que permite que ele use suas estratégias de reconhecimento. Para a autora “[...] fornecer 

antes da leitura do texto, o significado de palavras desconhecidas é privar o aluno de tentar 

descobrir por si mesmo o sentido destas palavras” (MOREIRA, 1984, p. 68). A autora acredita 

que se depois de ler, o aluno não conseguir inferir o significado da palavra, o professor, 

juntamente com ele, poderá explorar por que a palavra não foi compreendida. 

Ainda, segundo Moreira (1984), algumas investigações evidenciam que o reconhecimento 

do significado de palavras individuais só ocorre após a compreensão da mensagem como um 
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todo. Acrescenta ainda, que existem estratégias voltadas para o desenvolvimento da percepção do 

contexto, o uso do dicionário, a análise do processo de formação da palavra e de seus elementos 

estruturais e estas são bastante úteis ao desenvolvimento da habilidade de reconhecimento do 

significado de palavras. 

Moreira (1984) relata que, raramente, o contexto esclarece o significado exato de uma 

palavra, porém fornece indícios que podem ajudar o leitor a inferir a significação de palavras 

desconhecidas. Enquanto, por outro lado, Rosemberg (s/a), afirma que uma criança pode 

aprender vocabulário só com uma exposição, em certas situações de interação, tais como, 

conversas extensas com os professores, situações de leitura de livros e jogos compartilhado. Ela 

acredita que as crianças, nesses casos, aprendem de modo mais rápido e mais eficiente. 

Para Moreira (1984) indícios contextuais são elementos encontrados no texto que ajudam 

o leitor a determinar o possível significado de uma palavra desconhecida. Sendo assim, o texto 

pode apresentar vários indícios explícitos ou implícitos sobre o significado de determinadas 

palavras.  

Para Manrique (2007, p.25), um adulto ao ler um livro em voz alta em um momento de 

interação com as crianças, poderá fazer uso de três possibilidades interativas. São elas: 

 

Repetições: o adulto repete o que a criança fala […] Reestruturações: o 

adulto mantem o significado central da emissão da criança, mas introduz 

mudanças estruturais que implicam em modificar ou proporcionar algum 

componente ausente na emissão da criança. […]. Continuação: se 

mantem e se expande o tópico da emissão infantil. 

 

Sendo assim, o adulto poderá realizar intervenções de modo explícito, como no caso das 

reestruturações, onde ele tende a controlar o conhecimento apresentado, por exemplo, quando 

quer verificar se a criança conhece o significado de uma palavra. O adulto pode fazer referência 

ao objeto ou a palavra, esperar que a criança apresente suas ideias e depois disso, as redefine, 

reestruturando à sua maneira o significado apresentando por ela. Isso ocorre, também, na 

estratégia da repetição, em que, explicitamente, o adulto retoma a fala da criança e de acordo com 

a entonação dada, ela poderá inferir se o que falou está de acordo ou não com o esperado para a 

situação. 

Existem, ainda, intervenções que ocorrem de modo implícito, ou seja, sem uma 

interrupção, há, apenas, a justaposição das informações sobre a fala da criança, caracterizando 

uma continuação em relação ao que foi dito. Para Stein e Rosemberg (2010) essas estratégias 
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interativas, que reconceitualizam as emissões infantis, na estrutura narrativa da história, podem 

promover a aprendizagem pelas crianças. 

As autoras citadas indicam ainda, que por meio dessas intervenções os adultos propiciam 

que as crianças recuperem a sequência dos fatos das histórias, identifiquem os personagens, 

introduzam frases-fórmulas de início e de fim e explicitem os falantes nos diálogos do conto, 

promovendo, desse modo, a reconstrução da história relatada. 

Para Rosemberg (s/a) existem aspectos que se vinculam com a aquisição da informação 

dos distintos contextos de interação: Aspectos físicos, a presença e demonstração de objetos ou a 

ação de se referir a palavra; aspectos sociais, a sinalização das normas comportamentais sociais 

associadas a palavra; aspectos de conhecimento prévio, relato de experiência passada relacionada 

ou ao vínculo dessa palavra desconhecida com o conhecimento geral; Informação semântica 

através da definição da palavra ou o estabelecimento de sinônimos. 

Para Stein e Rosemberg (2010) muitos trabalhos mostram que em situações sucessivas de 

leitura, os adultos modificam, habitualmente, suas interações, ajustando-as ao desempenho das 

crianças. As autoras percebem que, inicialmente, os adultos leem fragmentando e perguntando 

por objetos ilustrados e, posteriormente, quando as crianças mantêm a atenção por mais tempo, 

leem excertos mais extensos, fazem a leitura do texto completo, de forma literal e promovem 

conversações sobre a história depois da leitura. 

Ainda para as autoras referidas acima, diversos estudos que abordam as habilidades e 

conhecimentos relacionados com a alfabetização demonstram que em situações de leitura 

compartilhada as crianças promovem o desenvolvimento do vocabulário, o conhecimento sobre 

os livros, o estilo de linguagem escrita (gêneros) e as convenções da escrita. Além disso, 

situações como essa estimulam o desenvolvimento da consciência metalinguística e promove a 

aquisição de habilidade de compreensão e produção do discurso narrativo.  

 Rosemberg (s/a), identificou algumas estratégias utilizadas pelos professores em sala de 

aula que favoreciam o ensino do vocabulário, quais sejam: 

 - o professor interrompe a leitura e faz pergunta sobre a palavra; 

 - o professor diante da nova palavra assinala diretamente o significado; 

 - o professor faz uso das ilustrações do livro, ou seja, utiliza uso do contexto físico 

disponível para ensinar a nova palavra; 

 - o professor faz uso do contexto cognitivo prévio do aluno. 
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Ainda, como resultado da pesquisa acima citada, a autora ressalta que na maioria das 

vezes, a professora explica a palavra sem interromper a leitura, fazendo uso da justaposição, 

facilitando desse modo à inferência conceitual. 

Alejandra Stein e Célia Rosemberg (2010) discutem sobre as intervenções dos adultos e 

das crianças maiores que interagem com as crianças pequenas em situações de leituras de 

histórias. Abaixo, destaco alguns resultados encontrados na pesquisa: 

 - as situações de leitura de história em interações com os adultos e crianças maiores 

configuram uma matriz de oportunidade de aprendizagem para os pequenos. Em grande parte, as 

interações entre os participantes se focalizaram em diversos conhecimentos e habilidades que 

promoveram a compreensão e a produção do discurso narrativo. 

- os adultos reconceitualizam as emissões infantis por meio de perguntas, repetições e 

afirmações na estrutura narrativa da história, podendo, desse modo, promover a internalização 

dessas estruturas pelas crianças. Por meio dessas intervenções, os adultos facilitam a recuperação 

dos trechos das histórias, identificam os personagens, introduzem frases-fórmulas de início, de 

final e explicam os falantes e os diálogos das histórias.  

- os adultos, em conversas prévias e posteriores a leitura, a partir das ilustrações, 

formulam perguntas centradas nas motivações e objetos dos personagens, nos eventos que se 

desencadeiam e nas ações realizadas para alcançá-los e, desse modo, promovem a reconstrução 

em colaboração da história relatada. 

- eles identificaram a existência de perguntas orientadoras para a reconstrução da 

sequência dos eventos da história, as quais ajudam na organização da sequência temporal e 

assinala os eventos. Esses questionamentos, também, favorecem a reflexão acerca do estado 

interno dos personagens, o que conduz a criança a entender as condições nas quais ela própria 

experimenta em seu estado interno. 

- os adultos, ainda, mostram as relações de casualidade por meio de explicações de 

inferências que devem realizar para compreenderem eventos e relacionamentos que ocorrem na 

história, ou seja, verbalizam as relações por intermédio de conectores e marcadores causais, 

mesmo quando estes não estão presentes no texto escrito. Desse modo, eles mostram para as 

crianças estilos de discursos completos e que as informações se apresentam mais na íntegra. 

- outra estratégia identificada é quando o adulto lê todo um parágrafo e depois retoma-o, 

antes de seguir com a leitura, ou seja, ele reformula a história para colaborar com a criança na 
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construção de um texto mental coerente, faz alusão ao evento que causa o estado físico e retoma a 

informação do contexto, o que contribui para a adequada conformação do contexto. Depois, a 

criança percebe que o adulto repete o procedimento, porém acrescentando o uso de verbo de 

percepç o, “vendo”, recorrendo a imagem, agora n o somente retomando o texto reorganizado, 

mas, também, se apoiando na imagem do livro.  A partir da leitura conjunta do texto e da imagem 

se cria uma vers o “híbrida”, em que se adiantam eventuais obstáculos na compreensão que uma 

criança possa vir a ter. 

- demonstram que o uso de vocabulário preciso é uma das características de um estilo 

descontextualizado. Assim, observaram que para mostrar ou dar conta do significado das palavras 

não familiares, os adultos não se apoiam somente em informações linguísticas, isto é, em 

conceitos semântico-lexicais e nas estruturas sintáticas que constituem o texto, mas, também, em 

outros campos semióticos (visíveis ao público) que se justapõem ou superpõem e eram, 

mutuamente, elaborados pelos participantes no processo de produção de significado. Isto é, nas 

situações de leituras de histórias, a entonação, os gestos, a referência às ilustrações e a orientação 

corporal dão lugar a uma configuração particular na qual se constrói o significado de modo 

compartilhado. 

- as ilustrações proporcionam informações contextuais que as crianças usam como 

recursos para compartilhar relatos. A compreensão mútua ancorada na referência das ilustrações 

possibilita uma conversação estendida, na qual a criança tem espaço para argumentar acerca do 

que conhece.  

 - que a intervenção do adulto não se focaliza apenas no vocabulário pouco familiar, mas, 

também, para corrigir a intervenção infantil quando a palavra falada pela criança não corresponde 

à estrutura fonológica correta. 

- as intervenções focadas no vocabulário podem ocorrer de modo explícito, como nos 

casos em que os adultos controlam o conhecimento que a criança tem do significado de uma 

palavra, fazem referência ao objeto ou a uma palavra e a definem e, se necessário, usam verbos 

e/ou frases que estabeleçam relações de equival ncia, por exemplo: “é o mesmo que”. Mas, 

também, existem outras intervenções que podem ocorrer de modo implícito, sem a interrupção da 

intervenção, aonde se justapõe à palavra nova uma mais familiar. 

Sendo assim, os adultos observam que as crianças entendem que a escrita é uma forma de 

linguagem em que o que está escrito e será dito precisa apresentar significado e quando as 
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crianças entendem esta relação, compreendendo que a escrita tem sentido, estamos diante de um 

dos aspectos que fazem parte do processo de alfabetização. 

Moreira (1984) também explicita sobre as perguntas para o reconhecimento do 

significado das palavras, e afirma que estas quando realizadas pelo professor são de grande valor 

para o desenvolvimento da habilidade para compreender o significado de palavras. Para a autora 

as perguntas que ajudam no reconhecimento, além de abordar indícios contextuais, podem 

referir-se a aspectos sintáticos e semânticos (posição, relações funcionais e valor) e a aspectos 

morfológicos (classe gramatical e elementos de formação).  

Diante do que foi exposto até aqui, entendo que a leitura de histórias configura-se como 

uma estratégia privilegiada para a aprendizagem de vocabulário, sendo que, em efeito a história 

funciona como um contexto compartilhado entre criança e adulto. 

É pensando na importância da leitura oral como propulsora da linguagem, e também na 

importância que demostra ter no processo de aquisição de vocabulário e no processo de 

alfabetização, que a leitura em voz alta de livros de história infantil torna-se de grande valia no 

ambiente escolar. Sendo assim, este capítulo visou promover a reflexão sobre a oralidade 

propiciada pela leitura de livros infantis no processo de alfabetização e o quão importe é o 

trabalho com o vocabulário para o processamento da leitura.  

A seguir, apresento a metodologia que foi utilizada durante a realização da pesquisa 

proposta nessa dissertação. 
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CAPÍTULO III – METODOLOGIA  

 

Neste capítulo, apresento o caminho metodológico desta pesquisa, que iniciou em 2015, 

que é de abordagem qualitativa de investigação. A escolha se deu porque a pesquisa qualitativa, 

conforme indica Minayo (1994), preocupa-se com uma realidade que não pode ser quantificada, 

respondendo a questões muito particulares que não podem ser reduzidas à operacionalização de 

variáveis.  

Na primeira seção, discorro sobre a pesquisa qualitativa e sobre os instrumentos de 

produção de dados que foram utilizados. Na segunda seção, exponho os objetivos: o geral e os 

específicos da investigação, elaborados a partir dos meus questionamentos quanto à relação entre 

o vocabulário e a leitura de livros infantis em processo de alfabetização. 

Na terceira seção, apresento os cinco participantes da pesquisa e seus locais de atuação. 

Na quarta e última seção, apresento o desenho da produção de dados da pesquisa, que possui três 

etapas, quais sejam: 1) Leitura de um livro de história infantil em sala de aula; 2) Concepções dos 

professores sobre o uso do livro de história infantil para a aprendizagem do vocabulário; 3) 

Situação-problema: o que dizem os professores sobre o vocabulário. Em cada uma dessas etapas 

foram pensados modos de produção de dados e objetivos distintos.  

 

3.1. A pesquisa e sua abordagem 

 

Após a decisão de investigar sobre o vocabulário, segui com novos questionamentos, uma 

vez que essa temática é bastante ampla. Eram muitas questões e todas elas me interessavam e, por 

vezes, me confundiam. Porém, com o tempo, meu interesse foi se direcionando para os 

professores, ou melhor, para como eles leem histórias para seus alunos.  

Além de delimitar o tema “o vocabulário e a leitura de livros infantis”, percebi que seria 

necessário definir quais professores fariam parte da investigação. Decidi que pesquisaria em 

turmas que fizessem parte do ciclo de alfabetização e, pensando nas características dessas turmas, 

foquei nos professores do 1º ano do Ensino Fundamental. Essa escolha levou em consideração o 

fato de que no início do ciclo da alfabetização, os professores se colocam como leitores na maior 

parte do tempo, dado que as crianças, em sua maioria, ainda não estão alfabetizadas. O fato dos 

professores do ciclo de alfabetização da cidade do Rio Grande/RS terem participado do Pacto 
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Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), também foi um fator relevante para a 

escolha.  

Diante do que foi exposto, elaboro a minha questão de pesquisa: Como o vocabulário é 

abordado pelos professores do 1º ano do Ensino Fundamental nas situações de leitura de livros 

infantil para as crianças? 

Para tentar responder esta questão, escolhi pesquisar em três escolas da rede municipal da 

cidade do Rio Grande/RS. Essa escolha aconteceu por ser a cidade a qual resido e onde está 

localizada a Universidade Federal do Rio Grande – FURG, onde sou aluna regular no curso de 

Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Educação. 

Sendo assim, esta pesquisa é de abordagem qualitativa, considerando principalmente 

cinco características indicadas por Bogdan e Biklen (1994): 1) a fonte direta de dados é o 

ambiente natural, constituindo o investigador o instrumento principal; 2) é descritiva; 3) os 

investigadores interessam-se mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou 

produtos; 4) os investigadores tendem a analisar seus dados de forma indutiva; e 5) o significado 

é de importância vital na abordagem qualitativa. 

Para Godoy (1995ª, p.21), em uma pesquisa qualitativa: 

 

[...] um fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto em que 

ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado numa perspectiva 

integrada. Para tanto, o pesquisador vai a campo buscando “captar" o 

fenômeno em estudo a partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas, 

considerando todos os pontos de vista relevantes. Vários tipos de dados 

são coletados e analisados para que se entenda a dinâmica do fenômeno.  

 

 Deste modo, os dados qualitativos s o “abertos a múltiplas interpretações” (GRAY, 2002, 

p.137). E como indica Flick (2007), essas interpretações podem incluir vozes daqueles que estão 

sendo estudados, bem como do pesquisador. Para Gray (2002), isso é a reflexividade, ou seja, as 

reflexões dos próprios pesquisadores sobre suas ações e suas observações no campo e suas 

percepções, tornando-se parte dos dados. 

A amostragem é uma etapa importante no delineamento da pesquisa, mesmo que, nas 

pesquisas qualitativas o objetivo não seja estimar parâmetros ou testar hipóteses, os 

pesquisadores qualitativos precisam assegurar um equilíbrio na amostra escolhida, para que 

exista consistência nas respostas.  
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Estudos qualitativos, comumente, usam as amostragens não aleatórias, que para Gray 

(2002) são amostras escolhidas pelo pesquisador usando algum tipo de critério. A estratégia de 

amostragem desta pesquisa é não aleatória do tipo intencional, na qual segundo Gray (2002, p. 

26) “o pesquisador deliberadamente seleciona os sujeitos da pesquisa em relaç o a uma ou mais 

características para ter o que acredita ser uma amostra representativa”. 

Sendo assim, a escolha dos participantes desta pesquisa teve as seguintes características: 

ser professor do 1º ano do Ensino Fundamental, ser de escolas municipais do Rio Grande e ter 

interesse em contribuir com a pesquisa. Portanto, a amostra foi selecionada com base no foco 

principal do estudo, sendo que todos os escolhidos atenderam a esses critérios. 

A coleta de dados, etapa também importante para qualquer pesquisa, ocorreu por duas 

abordagens: uma observação e duas entrevistas, o que segundo Godoy (1995), é a escolha de 

muitos pesquisadores qualitativos. Godoy (1995, p. 62) em um levantamento histórico sobre as 

pesquisas qualitativas apresenta que:  

 

[...] os dados históricos mostram que o desenvolvimento da perspectiva 

qualitativa gerou uma grande diversidade de métodos de trabalho, estilos 

de análise e a apresentação de resultados e diferentes considerações 

quanto aos sujeitos. Muitos pesquisadores de orientação qualitativa fazem 

seu trabalho de campo através de observação e entrevista, empregando 

muito do seu tempo no local da pesquisa, em contato direto com os 

sujeitos. Registram suas notas, analisam seus dados e escrevem os 

resultados obtidos, incluindo descrições de trechos de conversas e 

diálogos [...]”  

 

No decorrer da pesquisa, optei por um tipo de observação aberta (GRAY, 2002), em que 

os participantes foram informados que estavam sendo observados; uma observação estruturada 

(GRAY,2002), porque a pesquisadora sabia previamente a temática que pretendia observar, ou 

seja, é uma ação planejada, com vista a atender a alguns critérios prévios, tendo claro que o 

campo empírico poderia apresentar surpresas. 

Além disso, foi uma observação não-participante (GRAY, 2002; GODOY, 1995a) porque 

não ocorreu maior entrosamento com os participantes a ponto de tornar-se membro do grupo 

observado, nem interferência direta no contexto, uma vez que não houve proposição nem 

questionamento no momento da leitura da história pela professora. 

Quanto a observação não participante, Godoy (1995ª, p. 27) apresenta que:  
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Quando observamos, estamos procurando apreender aparências, eventos 

e/ ou comportamentos. A observação pode ser de caráter participante ou 

não-participante. Quando o pesquisador atua apenas como espectador 

atento, temos o que se convencionou chamar de observação não-

participante. Baseado nos objetivos da pesquisa e num roteiro de 

observação, o investigador procura ver e registrar o máximo de 

ocorrências que interessam ao seu trabalho.  

 

A segunda abordagem de produção de dados utilizada foi a entrevista. Para Bogdan e 

Biklen (1994), em uma investigação qualitativa, as entrevistas se apresentam de duas formas: 

podem constituir a estratégia dominante para a recolha de dados ou, como na presente pesquisa, 

serem utilizadas em conjunto com a observação. Em ambos os casos para os autores, “[...] a 

entrevista é utilizada para recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo 

ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos 

interpretam aspectos do mundo” (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 134). 

Nesta pesquisa, fiz uso de duas entrevistas semiestruturadas, o que segundo Flick (2007), 

ultimamente, tem atraído o interesse dos pesquisadores qualitativos, sendo amplamente utilizada. 

Tal interesse, apresenta Flick (2007, p. 84): 

 
[...] está vinculado à expectativa que é mais provável que os pontos de 

vista dos sujeitos entrevistados sejam expressos em uma situação de 

entrevista com um planejamento relativamente aberto do que em uma 

entrevista padronizada ou em um questionário.  

 

A primeira entrevista aconteceu mediada por questões abertas sobre as concepções dos 

professores acerca do uso do livro de história infantil para a aprendizagem do vocabulário. A 

segunda entrevista foi realizada através de uma conversa com os participantes envolvendo suas 

impressões a respeito de duas situações-problemas apresentadas, que relatavam práticas 

profissionais distintas e que eles precisavam se posicionar a respeito delas. 

Além do exposto no excerto acima, de acordo com Bogdan e Biklen (1994, p. 135) “nas 

entrevistas semiestruturadas fica-se com a certeza de se obter dados comparáveis entre vários 

sujeitos”. 

Na sequência, apresento os objetivos desta pesquisa. 
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3.2. Objetivo da pesquisa 

 

Considerando o que foi apresentado e discutido até o momento, retomo o objetivo geral 

desta pesquisa que é investigar o modo como professores do 1º ano do ensino fundamental da 

cidade de Rio Grande/RS abordam o vocabulário em situações de leitura
19

 de livro de história 

infantil para as crianças. Sendo assim, foi preciso estabelecer objetivos específicos que 

contemplassem e orientassem meu processo de produção e obtenção de dados. Após algumas 

reflexões, cheguei aos seguintes objetivos específicos da pesquisa. 

1- Identificar de que forma cinco professores do 1º ano do Ensino Fundamental no 

município do Rio Grande/RS realizam a leitura do livro de histórias infantil no contexto de sala 

de aula.  

2- Observar se os professores realizam, durante a leitura da história, estratégias que 

permita explorar novos vocabulários; 

2- Conhecer o que pensam os professores participantes da pesquisa sobre a relação entre 

leitura do livro de história infantil e o vocabulário no processo de alfabetização. 

 

3.3. As escolas e os participantes da pesquisa. 

 

Foram escolhidas, para esta pesquisa, três escolas da Rede Pública Municipal de Ensino 

da cidade do Rio Grande. Depois da escolha, foi realizado o contato com essas instituições, que 

ocorreu por meio de uma conversa individual com as coordenadoras pedagógicas, na qual foi 

explicada a intenção da pesquisa e foram recolhidas informações sobre as escolas. Além disso, 

foi solicitado que as coordenadoras fizessem o primeiro contato com os professores de 1º ano do 

Ensino Fundamental, sondando sobre o interesse em participar da pesquisa.  

Levando em consideração as conversas realizadas com as coordenadoras pedagógicas, 

passo a descrever as escolas participantes da pesquisa e as razões que me levaram a escolhê-las.  

A escola I tem, aproximadamente, 11 anos de existência e foi escolhida porque possui 

vínculo com a FURG, o que a diferencia das demais escolas da Rede Municipal, ficando sob a 

responsabilidade da universidade a direção e a coordenação pedagógica. Esta proximidade com a 

                                                           
19

 Opto por utilizar o termo “leitura”, uma vez que ler uma história para os alunos é uma forma de apresentar a obra 

conforme sua linguagem original, seguindo as palavras do autor. Sendo assim, utilizarei como mencionado, o termo 

leitura para me referir ao ato do professor de compartilhar histórias oralmente a partir de um livro infantil. 
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faculdade proporciona uma proposta político-pedagógica, também distinta, como, por exemplo, 

os professores trabalham em turno integral, sendo o contra turno um momento para os 

profissionais planejarem suas atividades. Além de ser um espaço em que todos estão habituados a 

receber pesquisadores sistematicamente. É uma instituição com muitos projetos, dentre as 

possibilidades oferecidas no espaço escolar, apresenta biblioteca própria. Nesta escola, em 2015, 

foram ofertadas duas turmas de 1º ano de Ensino Fundamental. 

A escola II, com 68 anos de atuação, foi escolhida porque recentemente, outubro de 2013, 

através de uma parceria com uma indústria da cidade, construiu uma “biblioteca” diferenciada. 

Essa denominação deve-se ao fato de ser um espaço de leitura lúdico, direcionado às crianças e 

com projetos de incentivo à leitura. Todo o seu ambiente foi projetado pensando na autonomia 

das crianças, desde a escolha dos livros até os locais para a realização da leitura. Outro fator que 

influenciou a escolha dessa escola foi o fato de a mesma possuir um projeto específico de 

contação de histórias. Esta escola, em 2015, teve duas turmas de 1º ano de Ensino Fundamental. 

A escola III funciona há 45 anos e foi escolhida porque diferentemente das outras escolas, 

não apresenta um espaço exclusivo para leitura, mas, sim, um espaço improvisado pela atual 

direção, que afirma acreditar na importância do contato das crianças com os livros literários. 

Desse modo, há, na sala de informática, uma “biblioteca”, sendo que neste espaço os alunos 

dividem a atenção entre os computadores e os livros. É uma escola pequena e tinha, em 2015, 

uma turma de 1º ano de Ensino Fundamental.  

Como é possível observar, quanto ao acesso aos livros, as três escolas escolhidas 

apresentam características bem distintas. A escola I possui uma biblioteca, a II um espaço de 

leitura dedicado às crianças e a III um lugar improvisado para que as crianças possam ter contato 

com os livros. Porém, mesmo distintas, as três escolas demonstram uma preocupação quanto ao 

acesso das crianças aos livros. 

Nas três escolas selecionadas, no ano de 2015, havia, no total, 5 turmas de 1º ano do 

Ensino Fundamental e todos os professores aceitaram participar da pesquisa.  

Com a confirmação da concordância dos professores na participação da pesquisa, foi 

realizado um encontro, individualmente, com cada uma deles, para explicar, detalhadamente, 

todas as etapas que seriam desenvolvidas. 

A primeira informação foi a de que para participar da pesquisa, seria necessária uma 

autorização dos familiares das crianças para realizar filmagens e gravações em áudios. 
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Depois, foi explicado que a pesquisa iniciaria com uma observação de um momento de 

leitura de livro de história infantil e que o interesse da mesma era observar uma situação 

específica, planejada previamente. Sendo assim, o livro que seria lido para a turma de 1º ano, iria 

ser escolhido pelo próprio professor, sem minha intervenção ou sugestão. 

Diante disso, os participantes assinaram um termo de livre consentimento (ANEXO I). 

As observações e entrevistas ocorreram em data e horário escolhido pelos professores 

participantes, ainda em 2015, de acordo com seus planejamentos.  

O fato dos cinco professores aceitarem participar da pesquisa, possibilitou a formação de 

2 grupos: o GRUPO I – com os participantes que não conheceriam o objetivo da pesquisa e o 

GRUPO II – com os participantes que conheceriam. Fez parte do GRUPO I um professor de cada 

escola, ou seja, três participantes e o GRUPO II foi composto pelos dois professores restantes. 

A seleção para cada grupo foi feita pela ordem de observação, o primeiro professor 

observado de cada escola fez parte do GRUPO I. A seguir, apresento um quadro que resume a 

formação dos grupos desta pesquisa. 

 

Quadro 1 – Formação dos grupos da pesquisa 

 GRUPO I GRUPO II 

ESCOLA I 1ª professor observado. 

(P4) 

2ª professor observado 

(P5) 

ESCOLA II 1ª professor observado. 

(P2) 

2ª professor observado 

(P3) 

ESCOLA III 1ª professor observado. 

(P1) 

---- 

Fonte: Quadro organizado pelo autor 

 

Para o GRUPO I não foi esclarecido, em um primeiro momento, que o objetivo da 

pesquisa é investigar o modo como professores do 1º ano do ensino fundamental da cidade de 

Rio Grande/RS abordam o vocabulário em situações de leitura de livro de história infantil para as 

crianças. Somente no momento da primeira entrevista é que foi revelado o objetivo da pesquisa. 

Optei por essa conduta, visto que não pretendia direcionar as ações dos professores 

participantes neste grupo, uma vez que acredito que com o conhecimento do porquê da pesquisa, 
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eles poderiam ser influenciados a produzirem o que não corresponde à realidade de sua prática 

e/ou a realizarem práticas no momento de leitura de história que não são do seu cotidiano, apenas 

por que sabiam sobre a intenção da observação.  

Para o GRUPO II, foi informado no primeiro contato com os professores o objetivo da 

pesquisa, isso porque em uma perspectiva inversa da proposta no GRUPO I, pretendia identificar 

se outro modo de ler seria realizado pelos professores sabedores da proposta, ou seja, se surgiria 

alguma prática na leitura de história com foco no vocabulário.  

Cada professor foi nomeado pela Letra P, seguida de um número, que representou a 

ordem na qual as observações foram realizadas. Sendo assim, como pode ser notado no quadro 1, 

o participante P1 foi da ESCOLA III e o primeiro a ser observado, o P2 foi da ESCOLA II e o 

segundo a ser observado e, assim, sucessivamente. 

Antes de começar as observações conversei com cada professor a fim de conhecer suas 

trajetórias profissionais e acadêmicas e assim compreender melhor o grupo que iria participar da 

pesquisa. Dos cinco professores apenas um era do gênero masculino e, diante do compromisso 

em manter a identidade dos participantes preservadas, passo a chamar todos de “professor” 

indiferente do gênero, uma vez que são poucos os professores homens na rede municipal de 

ensino e o fato de optar por usar a palavra no masculino dificultará a identificação dos mesmos. 

P1 é formado em magistério, em nível médio, tem Licenciatura Plena em Educação 

Artística, em nível superior, e possui pós-graduação em nível de especialização em Supervisão 

Escolar. Atua na prefeitura de Rio Grande desde 1994, ou seja, há 21 anos e trabalha como 

professor em turmas de 1º ano do Ensino Fundamental há 8 anos. Participou de todas as 

formações do PNAIC. 

P2 é formado em magistério, em nível médio, e possui Pedagogia, em nível superior. 

Trabalha como professor há 2 anos e no município de Rio Grande está atuando a meio ano, sendo 

a turma observada a sua primeira turma de 1º ano do ensino fundamental. Iniciou a formação do 

PNAIC no ano de 2015. 

P3 é formado em magistério, em nível médio, Pedagogia, em nível superior, e, no 

momento da pesquisa, estava cursando mestrado em Educação. Começou sua atuação 

profissional no município de Rio Grande, onde atua a meio ano. Sendo a turma observada, a sua 

primeira de 1º ano do ensino fundamental e única. Iniciou a formação do PNAIC no ano de 2015. 
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P4 é formado em magistério, em nível médio, em Pedagogia, nível superior. e possui pós-

graduação, em nível de especialização, em Psicopedagogia. Atua como professor há 7 anos, 

sendo 5 como docente do município de Rio Grande e há 4 anos com turmas de 1º ano do Ensino 

fundamental. Participou de todas as formações do PNAIC. 

O P5 é formado em magistério, em nível médio, possui Licenciatura em Letras – 

Português em nível superior e tem pós-graduação, em nível de especialização, em Metodologia 

da Ação Docente. Trabalha como professor há 23 anos e com turmas de 1º ano do ensino 

fundamental há 11 anos. Participou de todas as formações do PNAIC. 

A seguir, apresento, detalhadamente, as etapas que compõem a pesquisa.  

 

3.4. Descrevendo as etapas da pesquisa 

 

Muitas ideias e muitas dúvidas existiram ao pensar as etapas de produção de dados que 

apresento nesta subseção. O grande desafio foi pensar em uma estratégia para produção dos 

dados que pudesse contemplar desde a escolha do livro de literatura infantil pelo professor, 

passando pelo momento da leitura da história, sem deixar de considerar o momento anterior e o 

posterior da leitura, mantendo, contudo, o foco da pesquisa que é o vocabulário. 

Inicialmente, decidi realizar a produção de dados em duas etapas, sendo que para cada 

uma delas foram pensados distintos modos de coletas de dados com diferentes objetivos. A 

primeira etapa, intitulada “Leitura de um livro de história infantil em sala de aula”, cujo propósito 

foi observar um momento de leitura de um livro de história infantil em sala de aula. 

A segunda etapa, intitulada “Concepções dos professores sobre o uso do livro de história 

infantil para o ensino do vocabulário” foi realizada por meio de uma entrevista individual com os 

professores participantes e teve como objetivo compreender o porquê da escolha dos livros de 

histórias infantis e como os participantes entendem a aprendizagem do vocabulário através da 

leitura desses livros.   

Porém, no momento da qualificação do projeto de dissertação, em novembro de 2015, a 

banca sugeriu a realização de uma terceira etapa, que consistiria em uma entrevista a partir da 

reflexão de situações problemas. Após avaliarmos essa possibilidade, minha orientadora e eu, 

consideramos a sugestão pertinente para o desenvolvimento da pesquisa. O desafio seguinte, foi a 

elaboração das situações problemas que seriam propostas como norteadoras da entrevista. Diante 
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disso, ao invés de duas etapas inicialmente planejadas, a pesquisa passou a ter três etapas de 

coletas de dados.  

A terceira etapa, intitulada “Situaç o-problema: o que dizem os professores sobre o 

vocabulário”, foi realizada por meio de uma entrevista individual com os participantes, o que 

envolveu a leitura e reflexão de duas situações-problemas sobre práticas profissionais distintas, as 

quais foram apresentadas pela pesquisadora. Após a leitura, os professores se posicionariam a 

respeito dessas práticas. O objetivo desta terceira etapa foi compreender o que pensam os 

participantes sobre as estratégias utilizadas pelos professores fictícios (das situações 

apresentadas) no momento da leitura do livro de história infantil. 

A seguir descrevo, de forma mais detalhada, cada etapa de coleta de dados da pesquisa, 

começando pela primeira. 

 

3.4.1. Leitura de um livro de história infantil em sala de aula 

 

 A primeira etapa de coleta de dados ocorreu em datas previamente combinadas entre a 

pesquisadora e os professores participantes. Ficou acertado que seria observado apenas um 

período de aula, no qual os professores leriam a história escolhida. Isso porque o objetivo desta 

etapa era a observação de um momento de leitura de um livro de história infantil. Sendo assim, 

não foi necessária a observação de um turno inteiro de aula, somente a parte da aula em que a 

professora realizou a leitura. 

 As observações ocorreram na seguinte sequência: O primeiro participante (P1) observado 

foi o da ESCOLA III, no dia 28/10/2015. O segundo (P2) e o terceiro (P3) foram da ESCOLA II, 

nos dias 28/10/2015 e 19/11/2015, sucessivamente. Já o quarto (P4) e o quinto (P5) da ESCOLA 

I, no mesmo dia, 24/11/2015. 

 Conforme combinado, anteriormente, cheguei às escolas no horário agendado com cada 

professor. Durante a observação, fiquei no fundo da sala de aula, com o intuito de filmar toda a 

extensão do local. Além da câmera de filmagem, foi utilizado também um gravador de áudio que 

ficou posicionado próximo ao professor.  

 Em todas as observações, fiquei em silêncio, interferindo o menos possível na aula. 

Busquei atentar-me na filmagem e nas anotações dos dados que considerei importantes, procurei 

não interagir com os alunos, respondendo apenas as demandas solicitadas, como, por exemplo, o 
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que eu estava filmando, o que eu estava fazendo, como eram as imagens, ou seja, sobre as 

curiosidades advindas da minha presença na sala de aula, portando um equipamento de filmagem.  

 Com as observações nos diferentes grupos, foi possível identificar a presença e/ou 

ausência das estratégias relacionadas ao ensino do vocabulário e com isso conhecer quais foram 

utilizadas pelos professores no momento da leitura do livro de história infantil. Com o intuito de 

refletir sobre situações como as observadas busquei subsídio nos estudos da pesquisadora 

argentina Célia Renata Rosemberg
20

 e colaboradores, as quais propuseram estudos semelhantes. 

           A escolha por essa perspectiva teórica justifica-se principalmente por pautarem-se em 

perspectivas que defendem que a aprendizagem do vocabulário consiste em um processo 

sociocultural que se inicia a partir dos esforços das crianças para descobrir a intenção das outras 

pessoas em situações de interação social, ou seja, uma situação de leitura de história é um 

momento de interação social, em que as crianças, por meio da oralidade do professor, fazem 

esforços para conhecer e reconhecer as palavras e seus usos.  

  Terminadas as observações, segui com o planejamento de coleta de dados e iniciei a 

realização das primeiras entrevistas. A seguir, apresento como a segunda etapa se constituiu. 

 

3.4.2. Concepções dos professores sobre o uso do livro de história infantil para a 

aprendizagem do vocabulário 

 

Após a observação da leitura da história pelos professores, foi realizada a etapa da 

pesquisa que se constituiu em uma entrevista semiestruturada. Foram feitas perguntas abertas 

direcionadas aos professores participantes, os quais responderam oralmente, sendo que a 

entrevista foi coletada por meio de um aparelho de gravação de áudio. Todas as entrevistas foram 

realizadas nas escolas em que os professores lecionam, por sugestão dos próprios participantes. 

A entrevista ocorreu da seguinte maneira: levei cinco questões previamente elaboradas em 

um caderno de anotações. As perguntas foram realizadas oralmente, uma de cada, vez sendo que 

os participantes puderam falar livremente sobre o que tinha sido perguntado.  

As quatro primeiras perguntas foram idênticas para os dois grupos, quais sejam: 1) Por 

que você escolheu este livro de história infantil para ler para a sua turma?; 2) Você fez uma 
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Técnicas (CONICET) na Cidade de Buenos Aires (AR). 
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leitura prévia do livro antes de contá-lo em sala de aula? Ao ler o livro, encontrou alguma palavra 

que considerou difícil ou fora do contexto das crianças?; 3) O que você entende como ampliação 

de vocabulário
21

?; 4) Como você compreende a relação ampliação de vocabulário e 

alfabetização? 

O pretendido era compreender se há ou não critérios para escolha do livro de história 

infantil, entender como os professores concebem o ensino do vocabulário por meio desses livros 

e se consideram que há relação entre vocabulário e alfabetização. 

Para além de compreender o momento da leitura do livro de história infantil propriamente 

dito, como foi feito na primeira etapa desta pesquisa, é importante perceber o que leva o 

professor a escolher um livro para ser lido em sala de aula do 1º ano do Ensino Fundamental, 

uma vez que esse suporte será o norteador da interação proposta. Logo, entender quais os 

critérios que motivam a escolha de um livro de história infantil, possibilita conhecer o que o 

professor considera importante apresentar para seus alunos.  

Essa discussão torna-se relevante quando refletimos sobre a oralidade proporcionada pela 

leitura de um livro de história infantil, como sendo propulsora do desenvolvimento da linguagem 

dos alunos que dela participam. Sendo assim, esse momento pode ser enriquecedor quando 

pensamos em vocabulário.  

A questão número 5, como já mencionado anteriormente, foi diferente para cada grupo. A 

do GRUPO I foi: Se você fosse realizar uma leitura de história pensando na ampliação do 

vocabulário, faria algo diferente? Caso sim, como faria? E para o GRUPO II foi: Você realizou 

algo em sua leitura de história pensando na ampliação do vocabulário? Caso sim, o quê? Essa 

escolha ocorreu porque para o GRUPO I a pergunta objetivou compreender o que o professor 

faria se soubesse o objetivo da pesquisa e no GRUPO II, objetivou entender o que o professor fez 

a partir do conhecimento do objetivo da pesquisa. 

 

3.4.3. Situação-problema: o que dizem os professores sobre o vocabulário 

  

 Essa etapa, como já mencionado, surgiu como sugestão da banca de qualificação, mais 

especificamente a partir das colaborações da Professora Doutora Ana Ruth Miranda, que ao 
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 O termo ampliação do vocabulário foi utilizado, uma vez que este aparece com muita frequência em materiais 

direcionados aos professores alfabetizadores, como, por exemplo, nos materiais disponibilizados pelo PNAIC. 
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questionar minha metodologia, considerou que deveria haver mais enfoque em relação ao 

vocabulário, mais precisamente sobre como os professores o contemplam em suas práticas 

alfabetizadoras. 

 A partir das colocações, foi sugerido a elaboração de situações-problemas para que os 

participantes pudessem posicionar-se a respeito da situação fictícia elaborada, levando em 

consideração propostas de trabalho com o vocabulário. 

 Diante disso, minha orientadora e eu nos dedicamos a esta tarefa, que foi árdua, uma vez 

que é uma metodologia pouco utilizada no Brasil, especialmente, em pesquisas no campo da 

educação. Depois de algumas escritas e reescritas chegamos a um consenso de que o ideal seria a 

utilização de duas situações-problemas, que tivessem perspectivas distintas e que demandassem 

dos professores participantes um raciocínio voltado para a prática. Acrescida a essas situações, 

elaboramos uma pergunta para que eles se posicionassem quanto à comparação das duas 

situações propostas. 

 Sendo assim, após confecção da situação-problema entrei em contato com os professores 

participantes e agendei um novo dia para que pudéssemos realizar a entrevista. 

 Inicialmente, esta etapa foi pensada para que eles opinassem sobre as situações de forma 

escrita, pois acreditava ser possível obter respostas mais elaboradas e reflexivas. Mas, para minha 

surpresa, quando fui realizar a primeira entrevista com o professor P1 e expliquei como seria, no 

mesmo momento, perguntou se não poderia ser realizada oralmente, já que preferia não escrever. 

            Frente a essa indagação, modifiquei o modo de coleta de dados e fiz a entrevista 

oralmente, a qual foi gravada. Para tal, utilizei um aparelho para gravação de áudio, do mesmo 

modo que na entrevista anterior, o que foi mantido nas entrevistas posteriores com os demais 

professores.   

Sendo assim, as entrevistas ocorreram da seguinte maneira: os professores receberam as 

situações problemas em um papel impresso separadamente, ou seja, primeiro receberam a 

situação 1 e opinaram, depois receberam a situação 2 e tudo se deu da mesma forma e, no fim, li 

a pergunta e esperei que os participantes respondessem. 

 Abaixo, apresento as situações-problemas e a pergunta feita aos professores. 
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Situação 1 

Vera é professora no 1º ano do Ensino Fundamental em uma escola pública e tem mais de 10 

anos de experiência com turmas de alfabetização. Para facilitar seu trabalho, ela tem um 

planejamento base que vai sendo modificando ao longo dos anos, dependendo do que achar 

interessante de ser trabalhado no momento. Por exemplo, como 2016 é um ano de olimpíadas, 

achou interessante acrescentar em suas aulas algo sobre esse tema. Vera sempre trabalha com 

leitura de textos para as crianças e ao pesquisar o que poderia ler sobre essa temática encontrou 

um livro sobre todos os esportes olímpicos. Ao analisar o livro, percebeu que apresentava um 

vocabulário, por vezes, um pouco complexo, em sua opinião. Mesmo assim, a professora decidiu 

ler o livro para turma trocando, no momento da leitura, algumas palavras do texto por outras que 

ela considerasse mais fáceis, e assim não interromperia a leitura. Dessa forma, Vera acreditou que 

as crianças compreenderiam melhor o texto apresentado. 

O que mais lhe chamou a atenção na situação 1? 

O que você pensa sobre as escolhas da professora? 

Você faria o mesmo ou mudaria a estratégia? Caso fizesse diferente, como faria? 

 

Situação 2 

A professora Paula, assumiu uma turma de 1º ano do Ensino Fundamental pela primeira vez em 

2015. Diante disso, considerou importante revisitar alguns estudos realizados durante a faculdade 

e também alguns artigos sobre o que vem sendo discutido sobre alfabetização e letramento. 

Motivada por tudo que leu, escolheu juntamente com as crianças uma temática para ser discutida 

no bimestre e buscou materiais para trabalhar com a turma. Dentre as escolhas, selecionou um 

livro de história infantil. No dia em que decidiu ler a história, sentou com as crianças em um 

cantinho da sala, que ela tinha preparado para o momento de leitura e antes de começar a ler a 

história, deixou que todas pegassem o livro, conversou sobre o título, sobre o autor, sobre o 

resumo da história que fica na contracapa, além disso fez algumas perguntas para as crianças 

sobre o que poderia acontecer na história. Passado o momento inicial, começou a ler o livro. 

Mesmo tendo lido o livro previamente, Paula percebeu, no decorrer da leitura em aula, que as 

crianças desconheciam algumas palavras. Sendo assim, em certos momentos, ela interrompia a 

leitura do texto e explicava o significado de algumas palavras em outros optou por não 
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interromper, mas sim adicionar um sinônimo ou um antônimo, a fim de que as crianças 

compreendessem o que estava sendo lido.  

O que mais lhe chamou a atenção na situação 2? 

O que você pensa sobre as escolhas da professora? 

Você faria o mesmo ou mudaria a estratégia? Caso fizesse diferente, como faria? 

 

Pergunta 

Considerando que as situações descritas têm como objetivos trabalhar o vocabulário com as 

crianças, o que você pensa sobre estas: 

(  ) As duas são efetivas.  

(  ) As duas não são efetivas.  

(  ) Uma é efetiva e a outra não é. 

Explique sua resposta. 

 

 Essa etapa mostrou-se importante à medida em que proporcionou ouvir as impressões e 

opiniões dos diferentes professores participantes da pesquisa sobre uma mesma situação, o que 

possibilitou emergir questões muito significativas para serem discutidas e problematizá-las. 

Assim, no próximo capítulo, apresento e discuto os dados coletados ao longo desta 

investigação sobre o ensino do vocabulário através da leitura de livros infantis no cotidiano do 1º 

ano do Ensino Fundamental. 
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CAPÍTULO IV – O QUE REVELAM OS DADOS DA PESQUISA 

 

 Neste capítulo abordo o que os dados da pesquisa demonstram, considerando as etapas de 

coletada de dados expostas no capítulo anterior.  

Logo, inicio o capítulo com a apresentação das observações dos momentos de leitura de 

histórias infantis, pontuando suas características, destacando momentos importantes das 

interações, bem como apresentando os livros de história infantil que os professores escolheram. 

Ainda, nessa seção, faço uma correlação entre o que foi observado e o que foi dito na primeira 

entrevista realizada com os professores participantes.  

Depois, na segunda seção, o foco é nas situações-problemas, apresentando-as e refletindo 

sobre os dados obtidos. 

 

4.1. Momento de leitura de história infantil: observações e interações 

 

Como explicitado anteriormente, a pesquisa qualitativa visa a compreensão de um 

determinado fenômeno, considerando seu contexto. A investigação que desenvolvi ao longo dos 

dois anos de mestrado, segue essa perspectiva uma vez que busquei investigar o modo como 

professores do 1º ano do ensino fundamental da cidade de Rio Grande/RS abordam o vocabulário 

em situações de leitura de livro de história infantil para as crianças. Nesse sentido, fazer uso de 

diferentes ferramentas de produção e obtenção de dados é uma ação necessária para a realização 

dessa investigação contextualizada. 

Retornar aos dados obtidos foi uma tarefa desafiadora, uma vez que a necessidade de 

realizar o cruzamento das diferentes fontes de informação, por vezes, torna-se difícil. Mas é nesse 

momento que o pesquisador pode trazer a luz o que é mais relevante no processo de produção da 

pesquisa, que é a análise dos dados a partir das suas impressões, pautado no referencial teórico 

que o motivou. 

Considerando a necessidade de sistematização dos dados, um primeiro movimento 

realizado ocorreu no sentido de retomá-los a fim de delinear o que seria de importância para a 

análise. Assim, inicialmente, assisti aos vídeos gravados nos cinco dias de observações, ouvi os 

dez áudios dos dois momentos de entrevista e realizei anotações referentes aos mesmos. Esse 

movimento proporcionou recuperar o contexto no qual cada participante estava inserido, levando 
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em consideração as interações, o conjunto professor – livro – alunos, e as perspectivas 

apresentadas pelos professores.  

A partir desse primeiro movimento, foi possível delinear como os dados seriam 

apresentados. Com o objetivo de conhecer os participantes da pesquisa, suas turmas de 1º ano do 

Ensino Fundamental e, também, compreender como alguns professores realizam a leitura de 

histórias, tendo como suporte o livro de história infantil, a observação de um momento de 

interação mostrou-se oportuna como primeira etapa desta pesquisa. 

Como espectadora desses momentos, pude perceber as proximidades e distanciamentos 

entre as observações realizadas, pude testemunhar momentos de interação, cujo cerne foi o 

vocabulário e, ainda, pude aprender como pesquisadora a refletir sobre as perguntas que seriam 

propostas na entrevista. 

 A seguir, apresento, separadamente, cada contexto observado e os inter-relaciono com as 

primeiras entrevistas realizadas e com as interações ocorridas durante as observações e, ainda, 

nessa subseção, discorro sobre as reflexões acerca das cinco observações, destacando as 

proximidades e distanciamentos entre elas. 

   

4.1.1. Primeira observação: Jeremias e o monstro 

 

A primeira observação foi realizada no dia vinte e oito de outubro de dois mil e quinze, na 

Escola III, com o professor 1 (P1), um dos que não tinham conhecimento sobre o objetivo 

principal da pesquisa. O momento de leitura da história teve duração total de 9 minutos. Estavam 

presentes no dia da observação onze alunos, sendo sete meninos e quatro meninas, como idades 

entre seis e sete anos e um monitor de turma. 

Os alunos chegaram à sala de aula e foram se sentando, o que indica que eles tinham 

lugares pré-estabelecidos. As mesas eram quadradas com quatro cadeiras, dispostas duas a duas 

sendo que as crianças ficavam de frente umas para as outras e de lado para o quadro. O professor, 

de pé, em frente ao quadro, começou a ler a história e as crianças continuaram sentadas como de 

costume. Não foi observada nenhuma modificação na configuração espacial da turma no 

momento de leitura da história. 

O livro escolhido pelo professor foi o livro “Jeremias desenha um mostro” (figura 1) do 

autor Peter Mc Carty, traduzido por Rosemarie Zielgelmaier, da Editora Globo. Este livro conta a 
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história de um menino muito sozinho, que desenhou um monstro para lhe fazer companhia, mas 

este era muito folgado e ao invés de fazer companhia começou a incomodar Jeremias. 

Pensando no que Paiva (2008) apresenta sobre a base pra produção editorial, é possível 

dizer que este livro enquadra-se no grupo que ela denomina realidade como aposta, ou seja, grupo 

que trata de temas que põe em relevo experiências cotidianas. Neste caso, a de Jeremias que era 

um menino sozinho e não conseguia fazer amigos. 

 

Figura 1: Capa do livro escolhido pelo P1. 

 

 

É importante destacar que o professor fez a escolha de um livro fornecido pelo PNBE 

(Programa Nacional Biblioteca na Escola), distribuído no ano de 2014. Este livro foi destinado 

para turmas de Pré-escolas - Educação Infantil, algo que chama a atenção, uma vez que a turma 

observada é de 1º ano e encontrava-se quase no fim do ano letivo. 

Em entrevista, ao ser questionada sobre a escolha do livro, o professor respondeu:  

 

[...] nós estamos em época de Halloween, né? E tá bem dentro da 

atividade que eu fiz depois da história, que era „Jeremias desenha um 

mostro‟, e foi o que eles fizeram [...] tu filmastes todos os desenhos 

depois? [o professor se refere à atividade proposta para a turma após a 

leitura do livro, que foi de desenhar um monstro a partir do nome das 

crianças, ou seja, o professor pontilhou o nome de cada aluno em uma 

folha e eles recortaram, e a partir deste recorte desenharam um mostro] 

tinha bem a ver, né?. Aí eu resolvi essa história aqui por causa do 

Halloween, uma coisa puxando a outra. (ENTREVISTA 1, PROFESSOR 

P1, 28/10/2015) 
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É possível observar que o professor fez a escolha do livro levando em consideração à 

temática trabalhada com a turma, o Halloween, fazendo uma relação da data comemorativa com 

monstros. Fez uso de um livro que, a princípio, está destinado a turmas de Educação Infantil, 

deixando o conteúdo linguístico do livro em segundo plano, uma vez que o mesmo é composto de 

frases curtas e diretas, o que pode ser observado nas páginas destacadas abaixo: 

 

Figura 2: Páginas 12 e 13 do livro ‘Jeremias desenhou um monstro’. 

 
 

Ainda sobre o trecho da entrevista destacado anteriormente, o professor demonstra grande 

preocupação em fazer uso da história escolhida, como suporte para uma atividade pedagógica, o 

que vai ao encontro do que Soares (2007) nos apresenta sobre a “escolarizaç o” deste material, 

ou seja, o problema não está em fazer uso do livro de história infantil no processo de 

aprendizagem escolar e, sim, em fazer uso desse material como algo secundário no processo, 

como base para atividades pedagógicas. 

Quanto ao livro escolhido, durante a observação, foi possível constatar que não foi a 

primeira vez que o professor leu esse livro para a turma, fato esse que pode ser notado no diálogo 

que antecedeu o momento de leitura. Com a intenção de reproduzir a transcrição do diálogo de 

forma mais próxima da oralidade, utilizei algumas marcações apresentadas no quadro de 

símbolos a seguir: 
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Quadro 2: Legendas para a transcrição das falas 

 

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Quadro organizado pelo autor 

 

Excerto 1 (Iniciando a introdução da história) 

 

P1: Hoje vou contar uma historinha pra vocês. [Professora de pé com o 

livro fechado na mão] 

Criança 1: Sobre o Halloween? [criança ansiosa com a história] 

P1: Sobre os monstrinhos [muda a entonação da voz] 

Criança 1: Monstrinhos [mudando a entonação, como se quisesse fazer 

medo] 

P1: Essa é a história do menino e do monstrinho. 

Criança 2: Ah (...) eu já vi essa! [com voz de desanimo] 

Criança 3: Eh! 

P1: Eu acho que foi pra vocês que eu já contei né?! 

Crianças: Sim. 

P1: Mas oh! Igual vamos lê!  

(TRANSCRIÇÃO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2015) 

 

 O excerto acima demonstra que o professor ao escolher o livro não lembrou que a história 

já havia sido lida, pois só quando um aluno disse “já vi essa”, reconheceu que talvez tenha lido 

P Professor 

Crianças Várias crianças ao mesmo tempo 

Criança Aluno(a) não identificado(a) 

(...) Pausa longa 

(.) Pausa curta 

:: Alargamento vocálico ou consonântico 

[ ]  Descrição da cena 

( )  Explicação da cena 

~~~~~~ Fala ininteligível 

CAIXA ALTA Ênfase na fala 

Itálico  Leitura do livro 
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para essa turma. Contudo, isso não a fez mudar de ideia, ela seguiu com o planejado e realizou a 

leitura novamente. 

           O ocorrido vai ao encontro do que o professor responde quando perguntado se havia lido o 

livro antes de contá-la para a turma, ela respondeu: “Eu já conhecia a história” (ENTREVISTA 

PROFESSOR P1, 28/10/2015), demostrando que já havia lido, mesmo que não tenha lembrado 

que foi para mesma turma. 

 Diante do observado, perguntei para o professor se percebeu, durante a leitura, alguma 

palavra que podia ser difícil ou fora do contexto dos seus alunos e a resposta foi: 

Eu acho que esse livro é bem simples (.) né? (.) pra eles (.) e quando eu 

conto outras histórias e têm outras palavras mais difíceis eu paro e 

pergunto (.) vocês sabem o que que é? [faz entonação de pergunta] né? (.) 

tem que explicar, né? (...) porque não adianta tu dizer (.) escutar uma coisa 

e não saber o que diz (.) o significado da coisa e eu sempre explico (...) 

esse aí eu achei que não tinha necessidade. (ENTREVISTA 1, 

PROFESSOR P1, 28/10/2015) 

  

O trecho da entrevista apresentado acima suscita algumas questões: primeira, mesmo 

achando-o simples pra turma ela o escolheu para ler, demarcando, novamente, que o critério de 

importância foi a temática e não o conteúdo linguístico. Mas, também, afirma que quando diante 

de uma palavra mais difícil, para a leitura e pergunta se os alunos sabem o significado. Essa é 

uma das estratégias que são utilizadas pelos professores e que podem favorecer o ensino do 

vocabulário, ou seja, o professor interrompe a leitura e faz pergunta sobre a palavra (STEIN E 

ROSEMBERG, 2010). 

Na observação do momento de leitura realizada pelo professor P1, não surgiram muitas 

palavras que pudessem gerar dúvidas, os alunos não questionaram e nem o professor interrompeu 

a leitura para explicar uma palavra específica, mas foi possível destacar alguns pontos. 

Mesmo diante de um material, que como o próprio professor 1 classificou como “bem 

simples”, durante a observaç o a palavra toca-discos chamou-me a atenção, mas ao que tudo 

indica, o professor não teve a mesma percepção, o que demostra uma grande subjetividade 

quanto à classificação de uma palavra como difícil ou como fácil. 

Contudo, levando em consideração a geração das crianças que escutavam a história, a 

palavra toca-discos é algo que poderia não traduzir significado, uma vez que atualmente o que se 

encontra são tecnologias mais modernas, como CD, DVD, entre outras, cujo disco não faz parte. 
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Mas, o professor não deu destaque a esta palavra e, também, não fez uso da figura para 

demonstrá-la, já que o livro trouxe esse recurso (Figura 3). 

 

Figura 3: Figura que apresenta o desenho do toca-discos 

 

 

Em contrapartida, o excerto abaixo destaca o momento em que o professor faz uso do 

desenho do livro para enfatizar a palavra “observar”, ou seja, ela dá  nfase à janela do quarto de 

Jeremias (figura 4) e chama a atenção para o fato de que, da mesma, ele consegue observar tudo 

que tem ao seu redor. 

 

Excerto 2 (Este excerto iniciou-se aos 2 min e 08 seg do tempo total de leitura, o 

professor estava no momento de leitura da história propriamente dito) 

 
P1: Tem um quarto só pra ele (.) mas ele não costuma sair de lá, nunca 

vai pra rua. 

Criança 4: Nunca vai pra rua brincar porque ele não tem (...) [o professor 

interrompe a criança e continua lendo] 

P1: Ele nunca vai pra rua. [modifica a voz, faz entonação de tristeza] 

P1: Tem um quarto só pra ele (.) ele acha que não tem necessidade (.) mas 

ele tem uma janela (.) uma janela no quarto dele. [fala mostrando o 

desenho da janela no livro] 

P1: Olha lá! [apontando a janela no livro] 

P1: Da janela (.) ele observa tudo que está ao redor dele. 

(TRANSCRIÇÃO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2015) 
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Figura 4: Figura que apresenta o desenho da janela do quarto de Jeremias 

 

 

Segundo Stein e Rosemberg (2010) essa estratégia de usar o desenho do livro, ou seja, 

fazer uso do contexto físico disponível é muito utilizado pelos professores e pode contribuir para 

a aprendizagem de uma nova palavra ou reforçar uma que já seja do conhecimento da criança. 

Ainda, segundo as autoras, percebe-se que o professor acrescenta o uso de verbo de percepção 

“olha lá”, recorrendo à imagem do livro para sanar eventuais obstáculos na compreensão que as 

crianças possam ter. 

Outro aspecto, ressaltado pelas referidas autoras, é que nem sempre o adulto foca apenas 

no vocabulário pouco familiar, mas em alguns casos corrige a intervenção infantil quando a 

palavra falada pela criança não corresponde ao que o professor espera como correto, o que pode 

ser observado no excerto a seguir. 

 

Excerto 3 (Este excerto iniciou-se aos 08 min e 20 seg do tempo total de leitura, o 

professor estava no momento de fechamento da história) 

 

P1: Gente (...) olha aqui oh! Ele era muito sozinho e resolveu desenhar 

um monstro (.) e esse monstro era educado, gente? 

Crianças: NÃO:: 

P1: É legal tu chegar na casa das pessoas e ficar pedindo (.) Ah:: eu quero 

isso (.) ah:: eu quero bolo (.) ah:: eu quero uma bicicleta (.) ah::. eu quero 

uma poltrona bem fofinha pra sentar (.) É legal ser assim gente? 

Crianças: NÃO:: 

P1: Ficar pedindo (.) pedindo (.) pedindo [o professor espera a resposta]. 

Crianças: NÃO:: 

P1: E o pior (...) pedir e não dizer:: [o professor pausa e espera que as 

crianças completem] 

Crianças: OBRIGADA. 

P1: Obrigada! [o professor repete, consentindo com a cabeça] 

P1: Obrigada (...) isso mesmo! 

Criança 5: Obrigada de nada [fala um pouco depois das crianças] 
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P1: É (...) não é obrigada de nada (.) é:: as pessoas dizem obrigada e aí tu 

responde de nada.  

(TRANSCRIÇÃO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2015) 

 

 Quando a Criança 1 diz “obrigada de nada” como se isso fosse uma resposta única, ou 

seja, como se fosse uma forma de agradecimento, o professor interrompe o que estava falando e 

explica que s o duas palavras diferentes e que “obrigada” é para agradecer e “de nada” é para 

retribuir ao agradecimento e que são falas emitidas por pessoas diferentes em um diálogo.  

 Ainda sobre o excerto 3, percebe-se que o diálogo é composto por perguntas fechadas, no 

qual a professora faz os questionamentos, mas as respostas são pré-estabelecidas, ou seja, o 

professor questiona, mas aguarda que os alunos respondam o que ele prevê. Aqui as perguntas 

vão de encontro aos que Moreira (1984) pontua, pois elas não induzem os alunos a predizerem, 

mas sim a responderem de forma direcionada, é uma sequência de perguntas que ocorrem como 

uma espécie de verificação de comportamento, como algo avaliativo, onde as crianças responde 

como é convencionalmente esperado de crianças bem comportadas. 

 Essa situação descrita sobre a primeira observação revela que as interações propiciadas 

pela leitura do livro de história, mesmo quando o foco central não é o vocabulário, auxiliam no 

desenvolvimento da linguagem, indicando como e quando os termos podem ou devem ser 

utilizados.  

 

4.1.2. Segunda observação: Palavras, muitas palavras 

  

A segunda observação na Escola II, também, foi realizada no dia vinte e oito de outubro 

de dois mil e quinze, com o professor 2 (P2), que não tinha conhecimento sobre o objetivo 

principal da pesquisa. O momento de leitura da história teve duração total de 28 minutos e 42 

segundos. Estavam presentes no dia da observação dezesseis alunos, sendo dez meninos e seis 

meninas, com idades entre seis e sete anos. 

Os alunos chegaram e foram se sentando, a sala de aula era composta de carteiras/classes 

individuais, onde cada criança ocupou uma, estas estavam distribuídas em formato de “U”. 

Portanto, existiam na sala duas fileiras, um “U” maior e um “U” menor ao centro, assim, algumas 

crianças ficavam de frente para o professor e outras de lado. O professor, de pé em frente ao 

quadro, começou a ler a história e as crianças continuaram sentadas como de costume. Não foi 
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observada nenhuma modificação na configuração espacial da turma quanto ao momento de 

leitura de história. 

O livro escolhido pelo professor foi “Palavras, muitas palavras...” (Figura 5) da autora 

Ruth Rocha (Editora Salamandra) que não conta uma história propriamente dita, ele apresenta o 

alfabeto e faz relação das letras com palavras (Figura 6), através de rimas e aliterações. Sendo 

assim, não consigo não é possível estabelecer relação entre esse livro e nenhum dos grupos 

propostos por Paiva (2008), uma vez que o vejo como pedagógico, que de forma ilustrada 

trabalha o alfabeto. 

 

Figura 5: Capa do livro escolhido pelo P2 

 

 

Figura 6: Páginas 4 e 5 do livro Palavras, muitas palavras... 
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 Diante disso, perguntei ao professor porque ele escolheu este livro pra ler para a sua 

turma e a resposta foi 

[...] foi uma sugestão da Manu (.) que é a responsável pela casinha [local 

destinado a leitura, implementado na escola por iniciativa privada] (.) ela 

lembrou de mim (.) do trabalho que eu venho fazendo com a turma (.) e 

separou e me sugeriu (.) e eu dei uma olhada (.) assim né (.) e achei bem 

interessante (.) [...](.) e porque eu venho trabalhando no primeiro ano o 

alfabeto (.) todos os dias eu venho retomando (.) todos os dias eu procuro 

ler uma história (.) em função da proposta da escola(.) e aí:: (.) escolhi 

aquela por essa razão (.) porque eu vi que era uma forma de retomar o 

alfabeto [...]. (ENTREVISTA 1, PROFESSOR P2, 28/10/2015) 

 

 O excerto acima explicita que a escolha do livro não foi em torno da história, mas, sim, do 

conhecimento pedagógico que ela poderia proporcionar e do que seria feito a partir dela. Isso se 

confirma durante a observação, pois o professor antes de começar a lê-lo distribuiu para a turma 

umas fichas com as letras, cujo objetivo era a identificação delas durante a leitura, ou seja, 

quando o professor lia no livro o que era relativo a letra “A”, a criança com a respectiva letra a 

mostraria para os colegas e a colocaria no quadro para exposição.  

Sendo assim, a história foi interrompida a cada letra nova e a ênfase foi dada às figuras 

que estavam impressas nas fichas que as crianças já conheciam, ou seja, as muitas palavras novas 

que o livro trazia eram somente lidas, não foram exploradas pelo professor e durante a leitura do 

livro ele não interrompeu a atividade com o objetivo de explicar palavras que poderiam ser 

desconhecidas para os alunos, como, por exemplo, as palavras: cartola, fanfarra, gargareja, 

matuto, sustenido, entre outras. 

 Seguindo com a entrevista, perguntei se o professor havia lido o livro antes de ler para a 

turma e a resposta foi “Normalmente eu leio” (ENTREVISTA 1, PROFESSOR P2, 28/10/2015). 

Segui perguntando e quando você leu o livro encontrou alguma palavra que considerou difícil ou 

fora do contexto das crianças? e a resposta foi 

     

Nesse livro (.) eu não fiz isso aí (.) eu não vou te mentir (.) eu não fiz (.) 

normalmente né! Às vezes a gente acaba (...) eu procuro sempre trazer 

meu trabalho organizadinho (.) planejado (.) mas nem sempre é possível 

(.) às vezes acontece tipo eu pego de improviso na hora [...] e não dá 

tempo [...] mas na medida do possível eu procuro sempre ler antes pra 

ficar por dentro da história (.) pra tentar dar uma entonação (.) fazer uma 

coisa (.) explorar bem aquela história (.) daí se eu vejo que tem alguma 

coisa diferente (.) que eu acho que eles não vão entender eu já procuro (.) 

ou trocar ou explicar o que é aquilo ali. (ENTREVISTA1, PROFESSOR 

P2, 28/10/2015) 
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 Percebo na resposta do professor que o mesmo não fez a leitura prévia do livro que 

escolheu, o que é justificado, segundo ele, pelos percalços do planejamento. Mas, o docente 

afirma que quando vê que tem algo diferente, que ache que os alunos não vão entender procura 

explicar e usar uma entonação diferente, estratégia muito utilizada em leitura de história, porém 

não foi possível perceber essa estratégia durante a observação realizada, mesmo diante de 

algumas palavras de pouca frequência. 

            Destaco o fato de o professor preferir realizar a troca de palavras, uma vez que essa ação 

não permite conhecer novas possibilidades, fazendo com que os alunos escutem palavras que já 

tenham conhecimento, o que não vai ao encontro do enriquecimento do vocabulário. 

 Também, não foi possível perceber, durante a observação, momentos de interação que 

pudessem ser destacados, já que o professor, como já citado anteriormente, leu o livro, tal como 

estava escrito, dedicando-se a dar destaque às letras do alfabeto e não fez colocações sobre 

vocabulário. A participação das crianças foi focada nas fichas que receberam, eles estavam 

preocupados com as letras que teriam que mostrar para os colegas mais do que com a história que 

estavam ouvindo.  

 No excerto 4, percebe-se?? a tentativa do professor em retomar a história contada, mas 

sem muito sucesso, uma vez que as crianças não correspondem suas indagações. 

 

Excerto 4 (Este excerto iniciou-se aos 26min10seg do tempo total de leitura, o professor 

estava no momento de fechamento da história) 

 

(Ao terminar de ler a história as crianças batem palmas e o professor 

inicia uma conversa sobre o que foi lido) 

    P2: Sobre o que falava a história? 

    Criança 1: Do alfabeto. 

    P2: Falava do alfabeto [fala com tom assertivo] 

    P2: E como era essa história? 

Criança 2: Eu me lembro do nome da história. [o professor não questiona 

sobre isso] 

P2: Ela era uma história engraçada (.) como é que era? 

(fica um momento sem interação, as crianças estão dispersas) 

    Criança 3: Eu esqueci! 

    P2: Tinha desenhos na história? 

(Ninguém responde) 

P2: Tá:: me diz uma coisa (...) do alfabeto todo, quem são as vogais? 

(encerra sobre o livro e começa a falar sobre o alfabeto) 

(TRANSCRIÇÃO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2015) 
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 Aqui o professor faz uso de perguntas de predição (MOREIRA, 1984) para suscitar 

respostas, como por exemplo: “e como era essa história?”, porém os alunos n o conseguem 

responder, diante disso ele opta por modificar as questões de modo que as respostas sejam mais 

diretas, como por exemplo: “Ela era uma história engraçada?”.  

No excerto acima destacado, uma pergunta chama a atenç o: “Tinha desenho na 

história?”, penso que a intenç o do professor foi questionar se tinha ilustrações no livro, mas fez 

uso das palavras desenho e história, como sinônimo de ilustração e livro, respectivamente e, 

sendo assim, esperava que as crianças respondessem que sim, porém elas não respondem, talvez 

por não compreenderem o que foi perguntado. Desse modo, a questão mostrou-se pouco efetiva, 

não desencadeando o esperado pelo docente. 

Ainda sobre o excerto 4, o diálogo evidencia que o foco no momento de leitura da história 

foi o alfabeto, o que remete à discussão proposta por Soares (1999) sobre a “escolarizaç o” dos 

livros de histórias infantis. 

Segundo Soares (1999), nesse processo histórico que constituiu a escola e que ainda a 

vem constituindo, não há como evitar que a literatura se torne um saber escolar e que permeie 

todo esse processo sistematizado de saber e fazer. A autora acentua a importância de a escola 

utilizar a literatura como meio para infinitas aprendizagens e no intuito de atender a seus 

objetivos formadores e educativos. O que ela questiona então não é a escolarização da literatura, 

mas o seu processo de desconfiguração, enquanto literatura, nesse contexto escolar. 

A autora sinaliza, ainda, como seria a escolarização apropriada para a formação do leitor 

literário, afirmando que “adequada seria aquela escolarizaç o que conduzisse eficazmente às 

práticas de leitura literária que ocorrem no contexto social e às atitudes e valores próprios do 

ideal do leitor que quer se formar” (SOARES, 1999, p.47). 

É bastante evidente, que o objetivo do professor ler esse livro específico para as crianças é 

tê-lo como um recurso pedagógico utilizando, inclusive, o recurso de fichas com letras para elas 

irem fazendo associações no decorrer da leitura da história, independente das crianças 

conhecerem ou saberem o significado de algumas palavras. Ao que tudo indica, o foco está no 

que o livro pode contribuir para as atividades pedagógicas. 
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4.1.3. Terceira observação: Menina bonita do laço de fita 

  

A terceira observação foi realizada no dia dezenove de novembro de dois mil e quinze, na 

Escola II e com o professor 3 (P3), que tinha conhecimento sobre o objetivo principal da 

pesquisa. O momento de leitura da história teve duração total de 12 minutos e 40 segundos. 

Estavam presentes, no dia da observação, dezoito alunos, sendo quatorze meninos e quatro 

meninas, com idades entre seis e sete anos. 

Como na primeira observação realizada na Escola II, os alunos chegaram à sala de aula e 

foram se sentando, nas carteiras/classes que eram individuais e estavam distribuídas em formato 

de “U”, ou seja, na sala de aula estavam dispostas duas fileiras, um “U” maior e um “U” menor 

ao centro, sendo que algumas crianças ficavam de frente para o professor e algumas de lado. O 

docente, de pé, em frente ao quadro, começou a contar a história e as crianças continuaram 

sentadas, como de costume. Novamente, não foi observada nenhuma modificação na 

configuração espacial da turma quanto ao momento de leitura de história. 

O livro escolhido pelo professor foi “Menina bonita do laço de fita” (Figura 7), da autora 

Ana Maria Machado (Editora Ática) que conta a história de uma menina negra, cuja mãe a 

arrumava com laços de fita no cabelo e de um coelho bem branquinho que a achava linda. O 

sonho do coelho era ficar negro como a menina e, para isso, durante a história, ele tenta algumas 

sugestões dadas pela menina, até que compreende que isso não é possível porque é preciso nascer 

negro. E, assim, ele se casa com uma coelha negra e tem filhotes de várias cores. 

Este livro pode ser incluído, segundo Paiva (2008), no grupo que trata o conteúdo como 

opção, isso porque discute a temática do respeito às diferenças étnicas.  

 

Figura 7: Capa do livro escolhido pelo P3. 
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Passada a observação, perguntei ao professor porque ele escolheu ler esse livro para sua 

turma, a resposta foi:  

Porque a gente tava (...) novembro ali (.) né! A questão do (...) trabalho da 

consciência negra (.) e aí:: dentro dos livros que eu conhecia (.) eu 

acreditava que esse livro era bom para suscitar dentro da questão racial (.) 

da cor [...] e porque eu gosto muito daquele livro (.) eu conheci na 

graduação (.) e desde lá ele me acompanha. (ENTREVISTA 1, 

PROFESSOR P3, 19/11/2015) 

 

O professor 3 demostra, em sua resposta, o que Paiva (2008) vem indicando em seus 

escritos, que os docentes estão escolhendo, cada vez mais, livros que se referem aos temas 

transversais, por acreditarem que esses quanto mais adaptados ao estilo narrativo, trarão maior 

possibilidade de assimilação dos valores aprendidos.  

Diante do observado em sala de aula, perguntei se ele tinha lido o livro antes e, se ao lê-

lo, tinha percebido alguma palavra que podia ser difícil ou fora do contexto deles. O P3 

respondeu que leu o livro e quanto a perceber algo fora do contexto, sua resposta foi: “N o... 

assim, achei o livro com uma linguagem bem clara, não tem nada que eu considere que seja mais 

difícil” (ENTREVISTA 1, PROFESSOR 3, 19/11/2015). 

Na observação do professor 3, é possível destacar momentos de interação que evidenciam 

a questão do vocabulário, ou seja, a leitura do livro propiciando questionamentos sobre palavras, 

sendo que, nesta observação, a iniciativa parte dos alunos. Isso, de certa forma, vai ao encontro 

da perspectiva de Manrique (1997) segundo a qual a oralidade evidenciada nos momentos de 

interação é importante para a expressão de ideias e o modo como os professores realizam a 

mediação com os textos escritos pode incentivar as crianças a refletirem e a perguntarem sobre o 

que aconteceu, suas causas, consequências e significados. Esses aspectos podem ser observados 

nos excertos abaixo, em dois momentos, em que as crianças buscam pelo significado de palavras.  

 

Excerto 5 (Este excerto iniciou-se aos 2 min e 32 seg do tempo total de leitura, o 

professor estava no momento de leitura da história propriamente dito) 

 

P3: Do lado da casa dela morava um coelho branco, de orelha cor-de-

rosa, olhos vermelhos e focinho nervoso sempre tremelicando. O coelho 

achava à menina a pessoa mais linda que ele tinha visto em toda vida. E 

pensava: Ah! Quando eu casar quero ter uma filha pretinha e linda que 

nem ela  
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Criança 1: O que é tremelicando? 

Criança 2: Já sei (...) é ~~~~~~ [fala ininteligível] 

Criança 3: Deixa eu ver [se referindo ao livro que estava na mão do 

professor] 

P3: Tremelicando é tremendo muito (.) os pelinhos dele ficavam se 

mexendo [faz gesto de tremer com uma das mãos] 

(TRANSCRIÇÃO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2015) 

 

 O Excerto 5, apresenta uma situação em que o professor lê um fragmento do texto e o 

aluno espera ele terminar o parágrafo para questionar sobre a palavra tremelicando, dando indício 

de que aguarda o término da leitura para verificar se conseguiria inferir o significado da palavra 

desconhecida e como não conseguiu resolver a dúvida perguntou ao professor o que é 

tremelicando. 

            Isso gerou na turma uma reflexão sobre o que significaria tal palavra, uma vez que a 

criança 2 tenta responder o que seria e a criança 3 tenta solucionar o questionamento fazendo uso 

das pistas visuais que o livro poderia trazer, mas quem acabou respondendo o que significava 

tremelicando foi o professor. Este foi um momento de interação em que o vocabulário foi o 

centro das discussões, onde foi possível perceber o uso da linguagem em prol do enriquecimento 

do vocabulário.  

 No excerto 6, apresentado a seguir, também ocorre um momento de interação em que o 

vocabulário foi a base das discussões, porém acontece de maneira distinta do excerto 5, uma vez 

que a criança ao ouvir a palavra jabuticaba, automaticamente, faz o questionamento sobre o seu 

significado, não esperando o término da leitura.  

 

Excerto 6 (Este excerto iniciou-se aos 4 min e 11 seg do tempo total de leitura, o 

professor estava no momento de leitura da história propriamente dita) 

 

P3: Menina bonita do laço de fita, qual o seu segredo pra ficar tão 

pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah! Deve ser porque eu 

comi muita jabuticaba quando era pequenina. 

    Criança 3: O que é jabuticaba? 

    (professor continua lendo) 

P3: O coelho saiu dali e se empanturrou de jabuticaba, até ficar pesadão, 

sem conseguir sair do lugar. 

P3: (o professor retoma a pergunta do aluno) Jabuticaba é uma fruta que 

não tem aqui (.) no Rio Grande. 

Criança 4: No Brasil [A criança fala quase que ao mesmo tempo que o 

professor tentando adivinhar onde não tem jabuticaba] 

P3: É uma fruta que é pretinha [aponta para a figura do livro (figura 8)] 

ela fica presa na árvore. 
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Criança 5: Deixa eu ver [se levanta e fica ao lado do professor para 

conseguir ver a figura] 

(TRANSCRIÇÃO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2015) 

 

 

 Figura 8: Páginas 12 e 13 do Livro Menina bonita do laço de fita – Mostra o desenho da 

jabuticabeira, referido no excerto 6. 

 

 

Os dois excertos, 5 e 6, descrevem situações em que o vocabulário é o centro das 

interações, porém as crianças reagem às palavras novas de maneiras distintas. De alguma forma, 

isso pode ter relação com o que foi discutido no capítulo I, sobre a aquisição das palavras. Isso 

porque uma fonte de informação útil para as crianças, segundo Morais (1984) e Souza (2008) é o 

conhecimento sobre a sintaxe da sua língua, ou seja, a criança reage diferente quando está 

aprendendo um verbo ou um substantivo. 

No momento em que as crianças estão aprendendo verbos novos, elas prestam atenção no 

número de argumentos apresentados, isso faz com que compreendam a ação que a palavra 

imprime naquilo que já conhecem, o que justificaria a espera da criança 1 para compreender a 

palavra tremelicando, uma vez que era algo que o coelho estava fazendo, ou seja, uma ação. 

Em relação a palavra jabuticaba, que é um substantivo, a criança intuitivamente ao não 

reconhecê-la percebe a necessidade de compreender, imediatamente, o significado para que a 

história ganhe sentido. 

Nesta observação, foi possível perceber que o livro de história infantil foi um suporte 

propiciador de interações e que estas não ocorrem só por quem está lendo a história, mas, 

também, por quem está a escutando, uma vez que as histórias são uma imensidão de palavras 
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recheadas de significados, que ora podem ser de fácil acesso e ora podem ser o caminho para 

algumas descobertas. 

 

4.1.4. Quarta observação: O monstro do mar 

 

A quarta observação foi realizada no dia vinte e quatro de novembro de dois mil e quinze, 

na Escola I, com o professor 4 (P4) que não tinha conhecimento sobre o objetivo principal da 

pesquisa. O momento de leitura da história teve duração total de 19 minutos e 24 segundos. 

Estavam presentes no dia da observação nove alunos, sendo quatro meninos e cinco meninas, 

com idades entre seis e sete anos. 

Os alunos chegaram à sala de aula e foram se sentando, as mesas eram quadradas e 

possuíam quatro cadeiras, cada. Estas eram posicionadas de modo que as crianças ficavam de 

frente umas para as outras e de lado para o quadro. 

Quando o professor anunciou que leria uma história, a turma reagiu com alegria e já 

foram se levantando e se direcionando para um „cantinho‟ no fundo da sala (que foi montado 

especialmente para momentos de leitura, com tapetes de EVA coloridos, almofadas e alguns 

livros ao redor) onde as crianças se posicionaram em círculo, juntamente com o professor e, de 

forma descontraída e confortável, ficaram atentas observando-o ler a história.  

O livro escolhido pelo professor foi “O monstro do mar” (figura 9) do autor Pedro 

Bandeira, ilustrações de Osnei, livro pertencente à coleção Histórias de Comportamento, da 

Editora Melhoramentos. 

Este livro conta a história de dois irmãos Elisa e Cecéu que, ao caminharem na praia 

recolhendo conchinhas, encontraram uma sereia que parecia doente. Ela contou para as crianças 

que existia um monstro medonho e que ele tinha invadido o fundo do mar e estava matando todos 

os animais marinhos. Diante disso, os irmãos resolveram ajudar a sereia e se viram em uma 

grande aventura. 

Pensando no que Paiva (2008) apresenta sobre a base pra produção editorial, é possível 

dizer que este livro enquadra-se no grupo que ela denomina realidade como aposta, neste caso 

tendo como temática a poluição ocasionada nos mares pela má conduta dos seres humanos com o 

lixo. 
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Figura 9: Capa do livro escolhido pelo P4. 

 

  

A leitura da história foi realizada de forma distinta das demais observações, o professor 

preparou elementos que puderam dar mais dinamismo ao momento, como por exemplo, levou um 

pote com mau cheiro para representar o mar poluído da história e levou purpurina para simbolizar 

a magia da sereia.  

Perguntei ao professor porque escolheu ler o livro „O mostro do mar‟ para sua turma e ele 

respondeu que  

 

[...] não fui eu quem escolhi (.) como a gente está trabalhando com o 

projeto do mar (.) e eles vão visitar a biblioteca (.) uma menina que achou 

o livro e trouxe pra sala (.) e ela começou a pedir (.) “professor conta” 

[fala como se outra pessoa estivesse falando]  (.) só que (.) no momento 

que ela pediu (.) não tinha dado tempo (.) mas foi com esse objetivo que 

eu organizei o planejamento (.) pra colocar a leitura da história. 

(ENTREVISTA1, PROFESSOR P4, 24/11/2015) 

 

Segundo o P4 a escolha do livro ficou a cargo dos alunos, que pautados na temática do 

projeto trabalhado sugeriram a leitura do livro cuja história tinha relação com o mar. Diante disso 

perguntei ao professor se ele tinha feito a leitura prévia do livro antes de ler para a turma, ele 

respondeu que sim e, assim, pude questioná-lo se quando leu o livro encontrou alguma palavra 

que considerou difícil ou fora do contexto de seus alunos. 

O professor respondeu que “N o... a linguagem dessa história n o tem um vocabulário 

muito difícil, ela só é uma história extensa [...], o vocabulário n o tinha nada difícil”, essa 
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afirmativa corrobora com o fato de que o professor 4 importou-se com a temática da história ao 

concordar em ler o livro escolhido pela turma. 

Nessa observação, dois momentos são destacados quanto às interações relacionadas ao 

vocabulário, estas serão demonstradas nos excertos 7 e 8. 

 

Excerto 7 (Este excerto iniciou-se aos 32 seg do tempo total de leitura,  o professor estava 

no momento da introdução da história) 

 

P4: O monstro do mar é o nome dessa:: [professora fez entonação de 

pergunta] 

Crianças: HISTÓRIA:: 

P4: O título né? E tem um autor (.) toda história tem um:: [professora fez 

entonação de pergunta] 

Crianças: AUTOR:: 

P4: Tem alguém que escreve que é um autor. 

(TRANSCRIÇÃO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2015) 

 

 

No excerto 7 é possível observar que o professor conceitua as emissões das crianças por 

meio de perguntas, quando questiona os alunos com as expressões “o nome dessa...” e “toda 

história tem um...”, essa estratégia é pontuada por Stein e Rosemberg (2010) como facilitadora da 

internalização dessas estruturas pelas crianças. 

Além disso, ainda nesse excerto, é possível perceber que o professor ao explicar as 

palavras título e autor, o faz sem interromper sua fala, sem perguntar ou explicar explicitamente o 

que são as palavras, o professor faz uso da técnica de justaposição, que para Rosemberg (s/a) é 

uma apresentação contínua que pode facilitar uma inferência conceitual. 

 

Excerto 8 (Este excerto iniciou-se aos 17 min e 02 seg do tempo total de leitura, o 

professor estava no fechamento da história) 

 

P4: Gostaram da história? 

Crianças: SIM:: 

Criança 1: Não (...) sim e não. 

P4: Por que sim e por que não? 

Criança 2: Ela quis dizer mais ou menos. 

P4: Mais ou menos por quê? 

Criança 1: Porque não gostei da parte do lixo. 

(TRANSCRIÇÃO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2015) 
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No excerto 8, quando o professor questiona os alunos se eles gostaram da história, as 

crianças respondem em coro que “Sim”, porém a criança 1 diz  que: “N o... sim e n o”. Ao ouvir 

isso, o professor não fez intervenção, mas a criança 2, demostrando que está atenta a produção do 

discurso narrativo, ressignifica a fala da criança 1, explicando que “ela quis dizer mais ou 

menos”, faz essa intervenç o através do que Manrique (2007) chama de continuação, uma vez 

que ela mantém o que já foi dito e expande o tópico emitido dando ressignificação. 

Os excertos, acima expostos, mostram que apesar de poucos, houve momentos de 

interação onde o vocabulário pode ser destacado tanto pelo professor quanto pelas crianças.  

 

4.1.5. Quinta observação: O menino do mar 

 

A quinta observação, também, foi realizada no dia vinte e quatro de novembro de dois mil 

e quinze, na Escola I, com o professor 5 (P5) que tinha conhecimento sobre o objetivo principal 

da pesquisa. O momento de leitura da história teve duração total de 9 minutos e 33 segundos. 

Estavam presentes no dia da observação dezessete alunos, sendo oito meninos e nove meninas, 

com idades entre seis e sete anos. 

Os alunos chegaram à sala de aula e foram avisados pelo professor que ela contaria uma 

história, a turma reagiu bem e os alunos foram se direcionando para um „cantinho‟ na lateral da 

sala que foi montado especialmente para momentos de leitura, com tapetes de EVA coloridos, 

onde as crianças se posicionaram em círculos, juntamente com o professor, e, assim, ficaram 

durante a leitura da história. 

O livro escolhido pelo professor foi “O menino do mar” (figura10), cuja autoria e 

ilustração são de Vagner Passos, trata-se de uma publicação do Vagão do Humor, uma espécie de 

projeto editorial. Este livro conta a história de um menino que morava perto do mar, o que lhe 

proporcionou crescer em um mundo de fantasias, assim ele descobriu, brincando, as belezas de 

um lugar mágico e desconhecido. 

Pensando no que Paiva (2008) apresenta sobre a base pra produção editorial, é possível 

dizer que este livro enquadra-se no grupo que ela denomina fantasia como tradição, uma vez que 

conta às aventuras de um menino no mar. 
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Figura 10: Capa do livro escolhido pelo P5. 

 

 

Questionei o professor sobre a escolha do livro „O menino do mar‟ e ele respondeu que  

[...] eu quis trazer um livro (.) de um autor que fosse da cidade (.) e tivesse 

envolvido com essa questão do mar (.) que a gente estava trabalhando 

sobre o mar (.) por que a gente estava trabalhando os piratas (.) o projeto 

dos piratas (.) mas daí surgiram várias outras coisas (.) como o meio 

ambiente (.) os animais em extinção [...] então eu escolhi esse livro (.) já 

de acordo com o que eu estou trabalhando com eles. 

(ENTREVISTA 1, PROFESSOR P5, 24/11/2015) 

 

Segundo a resposta do P5, a escolha ocorreu de acordo com o projeto que ele estava 

trabalhando no momento da observação. O que me fez perguntar se quando leu o livro encontrou 

alguma palavra que considerou difícil ou fora do contexto das crianças. O docente respondeu que 

“[...] encontrei as palavras que eu fui usando com eles, por exemplo, cardume que até eu achei 

que eles saberiam, mas não! Não tinham noção, os corais, que eu não sabia e a outra que eu vi 

com eles [...] (ENTREVISTA 1, PROFESSOR P5, 24/11/2015)”.  

Nessa observação, quando comparada com as demais situações, percebo que ocorreram 

mais momentos de interação, cujo foco foi o vocabulário. O excerto 9, que apresento a seguir, 

mostra um momento em que o P5 justapõe a palavra „título‟ e o termo „nome do livro‟, para 

explicar que nome do livro é definição de título, estratégia semelhante a utilizada pela P4, no 

excerto 7.  

 

Excerto 9 (Este excerto iniciou-se aos 39 seg do tempo total de leitura, o professor estava 

no momento introdução da história) 
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P5: O título dele (.) o nome do livro é o homem do mar (.) e ele foi escrito 

e ilustrado (.) o que é ilustrado? 

Crianças 1: Desenhado:: 

P5: Isso [acena que sim com a cabeça] desenhado pela mesma pessoa que 

se chama Vagner Passos. 

(TRANSCRIÇÃO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2015) 

 

Ainda, sobre o excerto 9, o professor questiona explicitamente, interrompendo o fluxo de 

sua fala, “o que é ilustrado?”, tentando verificar com os alunos seus conhecimentos prévios, que 

segundo Rosemberg (s/a) é uma estratégia muito utilizada pelos professores em momento de 

leitura de livro infantil. 

Conforme será possível observar no excerto a seguir, existe outro momento da 

observação, no qual a partir de uma figura apresentada no livro, foi possível retomar 

conhecimentos prévios e fazer emergir alguns novos.  

 

Excerto 10 (Este excerto iniciou-se aos 01min33seg do tempo total de leitura, o professor 

estava no momento introdução da história) 

    (O professor estava mostrando a foto do autor) 

    Criança 1: Papagaio [a criança diz animada]. 

    P5: Tem um papagaio [o professor confirma assertivamente]. 

    Criança 2: Cocota (.) professora. 

P5: Cocota (.) seria né? A gente estudou que cocota é a prima do 

papagaio (.) que a gente estudou nos piratas. 

Criança 3: A cocota. 

P5: Ou uma caturrita (.) depende! 

Criança 3: Ele está parecendo um pirata. 

P5: Muito bem:: ele está parecendo um pirata. 

(TRANSCRIÇÃO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2015) 

 

A criança 1, ao ver o desenho de uma ave no ombro do autor fala “papagaio”, a outra, 

momentos depois, a corrige dizendo que não é um papagaio e, sim, uma cocota, levando em 

consideração os ensinamentos que o professor já tinha proporcionado para a turma, como ela 

destaca no excerto. Na sequência, o professor aproveita a oportunidade para acrescentar que 

cocota, também, pode ser chamada de caturrita, uma outra forma de denominar o animal comum 

na região em que a pesquisa é realizada. 

Aqui, assim como Rosemberg (s/a) destacou em seus estudos, é possível observar que as 

intervenções estão focadas no vocabulário e ocorrem de modo explícito, uma vez que o professor 

controla o conhecimento que a criança tem do significado de uma palavra, faz referência ao que 

já foi dito, a define e faz relações de equivalência. 
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 Excerto 11 (Este excerto iniciou-se aos 02 min e 53 seg do tempo total de leitura, o 

professor estava no momento da leitura propriamente dita) 

 

P5: Seus sonhos eram protegidos pelas correntes marinhas, por São 

Pedro e Iemanjá. 

Criança 4: Iemanjá eu conheço. 

Criança 5: Iemanjá, Sereia do mar. 

P5: Vocês sabem o que é corrente marinha? Quem é que sabe? 

Criança 4: É a corrente que vem lá do Sul (.) que é tipo um mar bem 

forte. 

P5: Quem é que viu o filme procurando Nemo? 

Crianças: Eu:: eu:: [as crianças respondem empolgadas]. 

Criança 6: Eu sei o que é corrente é aquela onda bem grande. 

P5: Oh:: no filme o Nemo (...)  ele não se perdeu do pai dele? E o pai dele 

(.) quando procurou ele junto com as tartarugas (.) entrou em uma corrente 

marinha [fez o movimento com a mão de uma onda] (.) ela anda diferente 

(.) tem uma cor diferente (.) e ele entrou na corrente marinha (.) e para ir 

até o lugar onde estava o Nemo. 

Criança 4: Tem o lado rápido e o lado lento. 

P5: A corrente marinha é bem mais rápida (.) e tem umas que são quentes 

e outras que são mais:: [faz entonação de pergunta] 

Crianças: GELADAS. 

(TRANSCRIÇÃO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2015) 

 

No excerto 11, a criança 4 ao ouvir a palavra Iemanjá, assinala que a conhece, e em 

seguida a criança 5 a define como “sereia do mar”, mostrando, também, que sabe do que se trata, 

mesmo fazendo a intervenção de forma implícita. Contudo, o professor parece não considerar 

essa intervenção relevante passando a tratar da expressão corrente marinha. Diferente das 

crianças, que implicitamente compartilharam o significado de uma palavra, o professor 

interrompe a leitura e faz perguntas e as crianças correspondem à expectativa dele e entram em 

uma troca de possibilidades, significando e resinificando a expressão questionada.  

O professor, para consolidar o significado, faz uso do contexto cognitivo prévio das 

crianças recorrendo às memórias do filme „Procurando Nemo‟, o que Rosemberg (s/a) chama de 

aspectos de conhecimento prévio, que seria relacionar uma experiência passada ou vincular essa 

palavra desconhecida com o conhecimento geral e isso fez ampliar a discussão em torno da 

expressão corrente marinha, o que propiciou um momento de interação linguística de grandes 

possibilidades para as crianças. 

No excerto 12, que será apresentado na sequência do texto, muitas ações ocorrem 

concomitantemente, é possível perceber, por exemplo, o que Rosemberg (s/a) destaca como 
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aspectos físicos, os quais se vinculam com a aquisição da informação dos distintos contextos de 

interação. 

Neste caso, com a presença e demonstração do livro, o professor questiona sobre o que é 

cardume e faz uso dele para conseguir explicar a palavra, sendo que as ilustrações 

proporcionaram informações contextuais que as crianças utilizaram como recurso para 

compartilharem pensamentos, ocorreu uma interação ancorada nos desenhos, que possibilitou 

uma conversação estendida, na qual as crianças tiveram espaço para argumentar acerca do que 

conheciam.  

 

Excerto 12 (Este excerto iniciou-se aos 04min19seg do tempo total de leitura, o professor 

estava no momento da leitura propriamente dita) 

 

P5: De repente avistou um cardume, eram milhares de peixes brincando 

como as nuvens, ele queria ser um deles, poder nadar pelos oceanos, 

conhecer o desconhecido, mergulhar lá no fundo do mar, aonde os 

monstros gigantes vivem adormecidos. Quem sabe o que é um cardume? 

(o professor mostra a figura 10 do livro, que contém um desenho de um 

cardume) 

Criança 7: É aquela roda que gira muito. 

P5: Será que é só uma roda? 

Criança 4: É um rodamoinho 

Criança 5: É um furacão. 

Criança 8: É aquilo que vira os barcos pra baixo. 

P5: Aí não (.) isso tem outro nome. 

Criança 8: É um furaquinho. 

P5: O que são isso aqui? [Mostrando o peixe no desenho do livro] 

Crianças: PEIXES. 

P5: São peixinhos (.) então o que é um cardume? São vários:: [faz 

entonação de pergunta] 

Crianças: PEIXES. 

P5: Peixinhos (.) então é um cardume no meio do mar. 

(TRANSCRIÇÃO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2015) 
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Figura 11: Páginas 5 e 6 do Livro O menino do mar – Mostra o desenho do cardume, 

referido no excerto 12. 

 

 

Entre outros aspectos do excerto 12, destaco a fala da criança 8 quando após a tentativa 

frustrada de acertar o que era um cardume, faz relação direta com a palavra furacão, dita pela 

criança 5 e cria uma nova palavra “furaquinho”. Provavelmente, o pensamento utilizado para essa 

construç o foi a terminaç o „ o‟ da palavra furacão, que dá o entendimento de aumentativo e a 

terminaç o „inho‟ a de diminutivo. Sendo assim, se n o era algo grande para ser chamado de 

furac o, quem sabe poderia ser um “furaquinho” um furac o pequeno. 

Essa situação vai ao encontro do que Melo (2005) apresenta sobre conhecer uma palavra, 

a autora explicita que faz parte do processo de conhecimento de uma palavra saber suas 

derivações, sendo assim ao que parece a criança 5 está testando suas hipóteses quanto as 

derivações da palavra furacão. 

Além do conhecimento da palavra, é possível destacar o potencial crítico da criança 5, 

que para Abramovich (1997) desenvolve-se também por intermédio da literatura, o autor 

argumenta que, por meio de um material literário de qualidade, a criança é capaz de pensar 

criticamente e reformular seu pensamento, o que contribui para o bom desempenho no processo 

de sua formação leitora, uma vez que, permitirá compor novas possibilidades para perceber o 

mundo a sua volta. 

As falas das crianças corroboram para com o entendimento de que todas que tentaram 

responder o que era um cardume, fizeram uso de pistas visuais advindas do desenho do livro que 

o professor mostrou referente a cardume (figura 11), mas como estavam indo por um caminho 

diferente do esperado pelo professor, ele decidiu intervir, chamando a atenção para a ilustração. 
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Assim quando, as crianças perceberam que se tratava de peixes, conseguiram inferir que cardume 

são vários peixes, ou seja, a mediação do professor foi primordial para o entendimento dos 

alunos. 

Esse momento de reflexão, a partir das imagens presentes no livro infantil, vai ao 

encontro do que Amarilha (2002) afirma: que a ilustração contribui para o desenvolvimento do 

leitor e ressalta, ainda, que a sua imobilidade favorece a capacidade de observação e análise. E. 

também, que promove uma rica experiência de perspectivas e significados. Vê-se, no excerto 12, 

pois, a sua relevância, uma vez que o professor tentou fazer com que seus alunos fizessem uso da 

ilustração com a finalidade de inferir significado, ajudando-os a interpretá-la com eficiência e, 

assim, puderam compreender o que de fato o desenho significava. 

Assim, as ilustrações contribuem para explicitar as características da história e dos 

personagens (ROSEMBERG, S/A). Como explicam Palo e Oliveira (1998), as ilustrações 

desempenham, também, uma função pedagógica na medida em que conferem veracidade à 

narração, condiciona o entendimento e fornece modelos comportamentais. 

Ainda, sobre o excerto 12, é possível destacar estratégias de predição propostas por 

Moreira (1984), mais precisamente a etapa chamada de processamento da informação, quando o 

professor questiona: “Quem sabe o que é cardume?”, ele explora o pensamento dos alunos, 

deixando que eles reflitam sobre a nova palavra e não apresentando o significado diretamente e, 

também, a etapa chamada de avaliaç o das respostas, quando o professor questiona: “Será que é 

só uma roda?”, ele questiona a informaç o e solicita evid ncias, fazendo com que os alunos 

continuem buscando o significado da palavra cardume. 

No excerto 13, é possível observar outra estratégia para que o significado de um termo 

seja compreendido. Vejamos: 

 

Excerto 13 (Este excerto iniciou-se aos 06 min e 15 seg do tempo total de leitura, o 

professor estava no momento da leitura propriamente dita) 

P5: De mãos dadas com a sereia o menino não acreditava, ver baleias, 

corais e estrelas. Vocês sabem o que são corais? 

(algumas crianças dizem que sim e outras que não) 

Criança 4: É alga (...) é tipo uma alga. 

P5: É tipo uma alga (.) só que alga (.) é tipo uma plantinha que tem no 

fundo do mar (.) e os corais são os animais do fundo do mar (.) depois vou 

mostrar pra vocês uma foto de corais. 

(TRANSCRIÇÃO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2015) 
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Nesse caso, apresentado no excerto 13, o professor faz uso de uma estratégia que 

Manrique (1997) chama de repetiç o, quando repete a fala do aluno “é tipo uma alga” e depois 

acrescenta através da reestruturação o que de fato é uma alga e um coral, fazendo utilização, 

segundo Rosemberg (s/a), de informação semântica por meio da definição da palavra. 

Na observação do professor 5 foi possível destacar alguns momentos de interação, cujo 

vocabulário pode ser observado como foco de mediação.  

 A seguir será discutida a correlação entre as cinco observações. 

 

4.2. As observações realizadas: as cinco histórias e alguns questionamentos 

  

 Ao iniciar esta pesquisa, questionava-me se os professores usavam o vocabulário como 

critério de escolha dos livros de história infantil que leriam para seus alunos.  Contudo, a partir 

dos referenciais utilizados neste estudo, observei que não existiam dados que dessem respostas às 

minhas indagações iniciais.  

Sendo assim, ao questionar sobre o porquê de os professores escolherem os livros, pude 

observar que respostas distintas apareceram, ou seja, 02 professores foram motivados pelos 

projetos elaborados no período da observação, 02 pela época do ano, uma vez que os livros 

tinham relação com datas comemorativas e 01 escolheu o livro com o intuito de corroborar com o 

conteúdo pedagógico trabalhado. 

Esses dados sugerem que a escolha de um livro infantil por um professor vai ao encontro 

de sua temática e não sobre como essa história é escrita. Essa hipótese pode ser comprovada pelo 

fato de encontramos, entre os participantes, um professor que não leu previamente o livro 

escolhido, sendo que sua opção pautou-se basicamente no tema abordado. 

 Além disso, é possível observar o fato de que 03 professores, 02 que escolherem os livros 

levando em consideração o período do ano e 01 que escolheu pelo projeto, quando questionados 

se o livro apresentava alguma dificuldade, mencionaram que o livro era “simples” e tratavam de 

temas do interesse no momento. 

 Quanto à classificação do livro proposta por Paiva (2008), de que quando se fala de 

literatura infantil, existe uma preferência por livros de contos de fada, animais e fantasia, os 

dados encontrados nesta pesquisa vão em outro sentido, uma vez que das 05 observações 

realizadas, apenas 01 foi sobre fantasia. Os dados obtidos mostraram que 02 professores 
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escolheram livros que tinham a realidade como aposta, 01 teve o conteúdo como opção e 01 

professor escolheu um que não pode ser classificado em nenhum desses critérios apresentados 

pela autora. 

Outro dado que pode ser destacado é quanto à configuração espacial da sala de aula para a 

leitura da história, isto é, dos 05 observados apenas 02 mostraram modificações específicas para 

o momento de leitura de história, configurando o que Bueno (2015) em sua dissertação aponta 

como modos de participação dos sujeitos no grupo. 

Nesses modos de participaç o, é possível identificar “padrões interacionais” e conhecer 

como o grupo de crianças e seus professores constroem rotinas e significam as situações vividas 

em sala de aula, o que segundo a autora configuram práticas orais de letramento, as quais trazem 

contribuições para o desenvolvimento linguístico das crianças. 

No momento da entrevista, quando questionados sobre o vocabulário, os professores não 

demonstraram estabelecer uma relação direta entre a leitura de livro infantil e o seu ensino, com 

vistas a sua ampliação. 

Isso se configura, ainda, na bibliografia, uma vez que em meus estudos para esta pesquisa, 

também, não consegui encontrar uma definição direta para a expressão ampliação do vocabulário, 

mas algumas possibilidades para tal. Isso corrobora para que, além de não haver uma definição 

precisa nas respostas dos professores, fosse necessário um exemplo, na tentativa de clarificar sua 

explicação. 

Destaco, a seguir, o trecho das respostas dadas pelos participantes ao tentar responder o 

que entendem por ampliação do vocabulário:  

 

P1: [...] é aprender palavras novas que não são do cotidiano deles. 

(ENTREVISTA1, PROFESSOR P1, 28/10/2015) 

 

P2: [...] eles vão conhecendo, vão tendo acesso a outras palavras e vão 

substituindo, talvez aquelas que eles estão acostumados. 

(ENTREVISTA1, PROFESSOR P2, 28/10/2015) 

 

P3: [...] trabalhar com palavras e conversas contextualizando as palavras 

que não são muitas vezes do cotidiano deles [...] (ENTREVISTA1, 

PROFESSOR P3, 19/11/2015) 

 

P4: [...] é oportunizar que as crianças ampliem, conheçam outras palavras 

e que entendam o significado [...] (ENTREVISTA 1, PROFESSOR P4, 

24/11/2015) 
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P5: [...] as palavras desconhecidas, que não são do cotidiano deles, deles 

terem contato, deles conhecerem [...] (ENTREVISTA 1, PROFESSOR 

P5, 24/11/2015) 

 

Das cinco respostas, quatro afirmam que ampliar vocabulário é aprender, conhecer, ter 

acesso e/ou trabalhar com palavras que não são do cotidiano, apenas P4 não mencionou o termo 

cotidiano, mas em sua resposta, afirmou que é conhecer outras palavras. Esses dados mostram 

que entre os participantes existe, de certa forma, a generalização de um entendimento comum 

sobre o que é ampliação do vocabulário. 

Diante disso, perguntei aos professores como eles compreendem a ampliação do 

vocabulário e o processo de alfabetização. Destaco, a seguir, resposta de dois professores, uma 

vez que contemplam as respostas dadas pelos demais participantes da pesquisa. 

O professor 5 respondeu: 

 

Eu entendo como muito fundamental (.) porque a gente tem que estar 

instigando eles (.) e está trazendo novas palavras [...] porque o que eu vejo 

(.) assim (...) aqui na realidade da escola (.) muitos não conhecem (...) 

assim (...) tem uma pobreza no vocabulário (.) uma pobreza assim oh:: 

simbólica (.) porque assim tem as crianças que têm estímulo (.) estão 

vendo TV (.) vê historinhas [...] Então (...) eu tento trazer outras coisas (.) 

e tento está sempre instigando eles[...] então eu vou ampliando (.) porque 

eu acho que depois vai passando e vai barrando (.) assim tudo que eu 

puder fazer (.) pra estar ajudando  (.) eu vou tá fazendo (.) por isso eu 

acho que é fundamental. (ENTREVISTA 1, PROFESSOR P5, 

24/11/2015) 

 

O professor 3 respondeu: 

 

Na verdade, eu acho que é algo que não::  não está tão presente na 

alfabetização (.) a ampliação do vocabulário (.) é claro que né (.) passa-se 

a trabalhar o vocabulário que a criança até então não conhecia (.) o 

vocabulário escrito né:: mas eu acredito (.) que até se propõem no novo 

método de alfabetização (.) que se propõem esses dias (.) de trabalhar as 

histórias (.) entra essa questão do vocabulário (.) porque as histórias (.) as 

vezes trazem palavras que:: (...) não são tão conhecidas (.) mas eu acredito 

(.) que a ampliação não esteja assim (...) totalmente ligada (.) até porque 

geralmente (.) quando se começa a trabalhar a escrita na alfabetização (.) 

eu acredito que se dê prioridade a palavras mais concretas (.) palavras 

mais de conhecimento já das crianças (.) então eu acredito que fuja assim 

um pouco de palavras novas. 

(ENTREVISTA 1, PROFESSOR P3, 19/11/2015) 
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 Ao comparar os dois trechos das entrevistas, identifico um distanciamento entre as 

percepções dos dois professores. Enquanto o professor 5 afirma que ampliação do vocabulário é 

importante por perceber uma pobreza simbólica em seus alunos e, também, por uma necessidade 

de ampliar o conhecimento deles, o que vai ao encontro do que o trabalho com o vocabulário por 

meio dos livros infantis proporciona, o professor 3, focado na ideia da escrita de palavras como 

alvo da alfabetização, acredita que a prioridade nesta fase tem que ser das concretas que podem 

ser escritas e que as novas palavras fogem da proposta, sendo assim a ampliação do vocabulário 

não está ligada à alfabetização. 

 Além de comparar as respostas, identifico, individualmente, questões importantes a serem 

discutidas. Na resposta do professor 5, é possível destacar 2 fatos. O primeiro está relacionado ao 

papel do professor como alguém que investe no aluno, já que em sua resposta faz uso do verbo 

instigar, que remete às discussões trazidas no capítulo 2, no qual foi discutida a importância do 

professor iniciar o aluno na operação de predizer (MOREIRA, 1984), que faz com que o aluno 

tenha maiores responsabilidades quanto à seleção das informações relevante para si. 

O outro fato refere-se à express o “pobreza de vocabulário”, questiono sobre o que vem a 

ser um vocabulário pobre na concepção deste professor. Existiria um tipo de vocabulário pré-

estabelecido necessário para atingir a expectativa escolar? 

Sobre isso, Araújo e colaboradores (2010) apresentam que as crianças muitas vezes 

ingressam no sistema educacional com um vocabulário pobre e, para tal afirmação, realizou uma 

pesquisa, na qual fizeram uso de um teste que consistiu de 130 pranchas com quatro desenhos 

cada uma, aonde o examinador falava uma palavra e a criança aponta a figura que representa a 

palavra falada. De acordo com o número de acertos e a idade da criança, o examinador observou 

se o vocabulário era rico, na média ou pobre (com poucos acertos para a idade).  

Ainda, segundo Araújo e colaboradores (2010), a escola, muitas vezes, não dá conta de 

diminuir a defasagem existente porque provavelmente não se preocupa com esse fato, e logo, não 

o trabalham, porém a criança necessita de um vocabulário mais amplo para transitar bem em 

diversos ambientes. Para os autores com essa defasagem no vocabulário torna-se difícil a criança 

compreender tudo o que é ensinado e, consequentemente, ela poderá apresentar problemas de 

aprendizagem durante o ensino fundamental.  

O fato do professor 5 demonstrar preocupação com o pobreza de vocabulário, pode ser 

considerado algo positivo e somado com a visão de instigar a aprendizagem de seus alunos, 
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também mencionada na resposta, demostra que este professor está sensível ao trabalho com o 

vocabulário. 

 Quanto a resposta do professor 3, retomo a questão já levantada anteriormente e questiono 

o que esse professor compreende como alfabetizar, uma vez que um método de alfabetização e 

concepção epistemológica são questões diferentes.  

Quando esse o professor 3 traz em sua fala que a ampliação do vocabulário não está tão 

presente na alfabetização, pois acredita que a prioridade por palavras concretas e conhecidas 

pelas crianças facilitaria o processo inicial de escrita, .   

Entendo que essa opção pode ser problematizada, porque o processo de alfabetização 

pensado de forma mais ampla, permite, por exemplo, compreender que a ampliação do 

vocabulário, adquirido pela leitura oral dos livros infantis, desvinculada da escrita pelos alunos, 

pode ajudar no processo de alfabetização. 

Isso se justifica pelo fato de que o trabalho com o vocabulário facilita o acesso ao sistema 

semântico, que é o responsável pelo significado das palavras e faz com que o processamento da 

leitura fique mais fácil e ágil, como discutido no capítulo 2. Sendo assim, como propõe Melo 

(2005), conhecer palavras é importante para o processo de alfabetização.  

Ao que tudo indica, os professores não compreendem diretamente essa ligação, ou seja, 

que a quantidade de palavras conhecidas facilita o processamento da leitura e, também, o de 

aprendizagem da palavra escrita e que, mesmo conhecendo o que significa ampliação do 

vocabulário, os professores muitas vezes, não tem clara a importância disso no processo de 

alfabetização.  

A fala do professor 3 demostra, também, que os professores, ainda, apresentam a 

concepção de que a alfabetização está diretamente relacionada à escrita, a capacidade da criança 

em produzir registro em papéis, como se, para isso, ela não precisasse imaginar, conhecer e/ou 

criar pensamentos.  

 A última pergunta feita aos participantes, como já mencionado no capítulo 3, foi diferente 

para os grupos da pesquisa. Para o grupo 1 (que não conhecia o objetivo da pesquisa) foi 

perguntado se caso eles soubessem o objetivo da pesquisa teriam feito algo diferente e se a 

resposta fosse sim, o que seria. As respostas foram 

 
 P1: Não! [...] acredito que não. (ENTREVISTA 1, PROFESSOR P1, 

28/10/2015) 
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P2: Eu teria lido o livro antes (.) TODO (.) com mais atenção para 

procurar até palavras (.) que talvez eles não conhecessem (.) que eu 

acredito (.) pelo que eu lembro do livro (.) eu acredito que não::  ah (...) eu 

não lembro agora se tinha alguma palavra (.) que eles pudessem não 

conhecer (.) porque normalmente se tem eu já na hora eu vou (.) se eu me 

dou por conta que aquela palavra eles não (...) eu procuro pegar e explicar 

o que que é (.) mas se eu soubesse (.) com certeza eu teria lido o livro 

antes (.) bem (...) é (...) pra (...) tomar esse cuidado com o vocabulário. 

(ENTREVISTA 1, PROFESSOR P2, 28/10/2015) 

 

P4: Olha (...) eu acho que não (...) até de repente (.) no final eu poderia ter 

focado mais assim (...) oh:: teve alguma palavra que vocês não 

entenderam [muda a entonação como se estivesse falando com a turma] 

que nesse momento (.) nessa contação eu não fiz (.) que geralmente eu 

faço (.) mas geralmente (.) quando eu quero trabalhar a ampliação do 

vocabulário (.) eu já procuro uma história (.) ou até um outro tipo de texto 

(.) uma reportagem (.) alguma coisa que eu vou trazer pra leitura (.) e que 

eu vou perguntar (.) já com esse propósito de procurar no dicionário (.) 

como nesse eu não sabia o objetivo eu não fiz essa pergunta. 

(ENTREVISTA 1, PROFESSOR P4, 24/11/2015) 

 

 As três respostas foram distintas, P1 afirma que não faria nada diferente e logo encerrou 

sua resposta. P2 afirma que faria, sim, algo diferente, leria o livro todo e com mais atenção, para 

verificar se existiriam palavras a serem explicadas. P3 começa afirmando que não faria, mas, 

depois, afirma que talvez focasse no entendimento das palavras e quem sabe escolhesse um livro 

com esse propósito. 

 As diferenças nas respostas levam a pensar no papel do professor como um profissional 

que reflete, toma decisões e cria durante sua ação pedagógica. Como apresenta Pérez Gomez 

(1992) não existe uma teoria única, que permita a identificação de meios, regras e técnicas para 

serem usadas de forma unívoca na prática educativa. Em outras palavras, os docentes trabalham 

constantemente com situações específicas nas quais, dificilmente, podem ser aplicadas regras. 

 Nóvoa (1992) e Tardif (1991) expõem sobre os novos desafios para formação docente, 

redirecionando o olhar para a questão da identidade profissional, seu protagonismo e 

compromisso com o próprio desenvolvimento profissional. Sendo assim, o professor dá sentido à 

sua formação docente a partir daquilo que faz em sala de aula, ou seja, de sua prática pedagógica.  

É a partir das práticas que surgem ou se constroem competências para a mobilização do 

pensamento pedagógico reflexivo. Portanto, assim como apresenta Silva e Mortimer (2003) 

fazendo uso dos estudos de Munby (1982), os professores, como profissionais, são aqueles que 
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decidem se querem ou não trocar sua prática e essa mudança implica em aprender a reconhecer as 

ações realizadas e, portanto, julgar os princípios que lhes levam a ensinar da forma como o 

fazem, percebendo como constroem sua própria realidade.  

As falas dos professores obedecem, segundo Kleiman (2002), às restrições normativas 

que estabelecem os parâmetros em relação ao que é possível de ser dito, ao que é adequado e, 

especialmente, ao que é viável na interação. O que para Hymes (1966), está relacionado aos 

parâmetros que determinariam as questões relevantes a respeito dos elementos que integram a 

competência comunicativa. 

 Destaco, ainda, o trecho em que o professor 4 menciona o uso do dicionário. Nesta 

primeira entrevista, o dicionário foi citado apenas por esse professor. Por existir opiniões 

divergentes quanto ao uso do dicionário em sala de aula é importante delimitar que esta pesquisa 

vai ao encontro do que Krieger (2003) apresenta. O autor acredita que o dicionário auxilia muito 

o desenvolvimento cognitivo do aluno e, também, em outros aspectos, como a contribuição para 

ampliar o conhecimento do vocabulário e dos múltiplos significados de palavras e expressões. 

 Para o grupo 2 (que conhecia o objetivo da pesquisa) foi perguntado se eles fizeram algo 

diferente por saber o objetivo e, se sim, o que foi. As respostas foram 

 

P3: Não (.) não pensei em nada específico (.) sabe (.) porque às vezes pra 

nós quando eu li a história (.) talvez não tenha nada (.) mas na hora 

poderia ter surgido alguma coisa. (ENTREVISTA 1, PROFESSOR P3, 

19/11/2015) 

 

P5: Assim (.) o que eu pensei (.) as palavras que eu considerei 

desconhecidas pra eles (.) que tem umas que as vezes (.) que a gente acha 

que é conhecida e não é (.) e eles no meio perguntam (.) não foi o caso 

dessa história (.) mas eu já tentei trazer (.) eu até trouxe ali desenho de 

corais pra passar pra eles (.) pra eles terem uma noção (.) os que não 

conheciam (.) pra no meio da história ir parando e dialogando (.) primeiro 

vendo qual que era a ideia deles (.) o que eles sabem sobre aquilo e depois 

ir dialogando sobre o que seriam. (ENTREVISTA 1, PROFESSOR P5, 

24/11/2015) 

 

 Como no grupo 1, no grupo 2, as respostas de ambos professores, também, foram 

distintas. P3 afirma que não pensou em nada específico porque espera que surja algo na hora da 

leitura e P5 diz que pensou nas palavras que considerou desconhecidas e que trouxe recursos para 

trabalhá-las. 
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            Quando se comparam as duas observações é possível destacar que ambas as falas vão ao 

encontro do que foi observado durante a leitura do livro. P3 não realizou nenhuma intervenção 

direta, apenas respondeu as solicitações dos alunos referentes às palavras desconhecidas por eles 

e P5 realizou intervenções focadas em palavras e pode proporcionar para sua turma, de maneira 

induzida, momentos de reflexão sobre o vocabulário.  

O objetivo de formar dois grupos, um com conhecimento prévio do objetivo da pesquisa e 

o outro sem, mostrou-se efetivo na medida em que foi possível destacar dois acontecimentos: i) 

os dois professores que sabiam o objetivo da pesquisa tiveram distintas ações diante da tarefa de 

leitura e ii) um dos professores acabou realizando sua leitura colocando em prática o que 

acreditava ser algo que privilegiaria o enriquecimento do vocabulário, o que trouxe dados 

relevantes para a pesquisa. 

Na fala do P3 é possível perceber uma espera por algo que possa motivar sua intervenção. 

Enquanto na fala do P5 percebe-se um professor ativo no processo, que prevê possibilidades, 

como quando diz que trouxe figuras para melhor explicar a palavra que poderia trazer dúvidas 

aos alunos. 

Novamente o conceito de competência comunicativa emerge, no caso da diferença 

encontrada na situação descrita acima entre os professores alfabetizadores. Para Kleiman (2002) 

o modelo de competência comunicativa permitiria a descrição da capacidade profissional, tanto 

formal quanto informalmente desenvolvida, para atingir objetivos didáticos a partir das decisões 

tomadas, segundo Kleiman (2002, p.26 e 27) sobre:  

 

“[...] (i) o que pode ser ensinado na situação, com base em inferências 

sobre o conhecimentos do aluno face às demandas do programa, tais 

como os conteúdos programáticos; (ii) o que deve ser ensinado, 

considerando a situação institucional, que inclui o perfil de 

desenvolvimento, etário e educacional, dos alunos e (iii) a relação entre o 

que é planejado e o que é de fato ensinado, em constante negociação, em 

função do que está de fato disponível e acessível no contexto em 

construção e na situação comunicativa da sala de aula.” 

 

Logo, é possível perceber que, mesmo diante de uma mesma proposta, os professores se 

posicionam de diferentes maneiras e, sendo assim, o fato de saber o objetivo da pesquisa não 

trouxe similaridades nas práticas observadas entre os professores do grupo 2, pelo contrário, 

mostrou procedimentos bem distintos. 



108 
 

Pensando que o papel do educador é de mediação entre o aluno e o conhecimento a ser 

trabalhado e construído, entendo que o professor é o responsável por criar estratégias de ensino 

que visem à aprendizagem, bem como persistir no empenho de auxiliar os alunos a pensarem de 

forma crítica. Logo, o professor precisa ser ativo no processo de ensino. 

 Da mesma forma, a composição de um grupo que desconhecia o objetivo da pesquisa, 

também, possibilitou compreender que o vocabulário não foi um critério utilizado pelos 

professores do Grupo1 para escolha do livro e nem para as interações propostas durante a leitura, 

mas, mesmo assim, foi possível identificar que na prática dos professores esse é um trabalho que 

surge, mesmo que em pouca frequência e com ausência de intencionalidade. 

Considerando todas as cinco observações realizadas, o total de tempo registrado em 

gravações foi de 77 min e 19 seg e desses apenas 12 excertos foram destacados por tratarem de 

algo relacionado ao vocabulário. 

Isso não quer dizer que as cinco observações não puderam propiciar às crianças 

momentos de interação tendo como base o livro de história infantil, pelo contrário, mesmo de 

modos distintos entre elas e seus grupos, é possível afirmar que todos os professores (uns mais 

outros menos) fizeram uso do livro para proporcionar aos seus alunos possibilidades de 

aprendizagem, só que em poucos momentos o vocabulário foi o foco. 

 

4.3. Situações-Problemas: Os cinco professores alfabetizadores e suas percepções 

 

 Para a elaboração das situações-problemas, tomei como referência os estudos de Stein e 

Rosemberg (2010), especialmente quando apresentam que em situações sucessivas de leitura, 

habitualmente, os adultos modificam suas interações, ajustando-as ao desempenho das crianças. 

            As referidas autoras percebem que no início da leitura os adultos tendem a ler de forma 

fragmentada e perguntando frequentemente; posteriormente, quando julgam que as crianças já 

conseguem manter a atenção por mais tempo, leem trechos maiores e por fim, optam em ler o 

texto completo de forma literal, promovendo conversações sobre a história depois da leitura. 

            Nessa dinâmica Rosemberg (s/a) identificou algumas estratégias que os professores 

utilizam em momento de leitura de livro de história infantil que podem ampliar o vocabulário, 

conforme foi discutido no capítulo 2. 
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Além do aporte teórico, para a elaboração das situações-problemas, considerei tudo o que 

foi observado e dito pelos participantes durante a observação e entrevista. Sendo assim, depois de 

diferentes versões, cheguei a duas situações-problema com personagens, ações e escolhas 

distintas. 

Entendo que é importante relembrar que esta etapa foi realizada individualmente, sendo 

que os professores receberam as duas situações- problemas em um papel impresso, uma de cada 

vez, ou seja, primeiro a situação 1 e opinaram, depois a 2 e responderam e, no fim, li uma 

pergunta e esperei que os participantes dessem a resposta. 

Na situação 1, a ideia central foi uma professora chamada Vera, com certa experiência em 

alfabetização. Essa professora preferiu, assim como alguns participantes da pesquisa, usar como 

critério para escolha do livro, um tema referente a uma data específica do ano. Ela escolheu um 

livro que, em seu julgamento, continha palavras que não eram do cotidiano das crianças e para 

resolver, o que para essa professora seria um problema e poderia interferir na compreensão dos 

alunos quanto à história, optou por realizar a troca de palavras “difíceis” por palavras “fáceis”. 

Apresento os adjetivos entre aspas, pois compartilho do entendimento de que as palavras podem 

ser fáceis para alguns e difíceis para outros e o inverso, também, se faz verdadeiro.  

Optei por trazer a questão de palavras fora do cotidiano das crianças, uma vez que alguns 

professores relataram que o contato com essas palavras propiciam a ampliação do vocabulário, 

logo omiti-las não iria ao encontro do que os professores preconizaram.  

Escolhi tratar de substituição de palavras porque isso foi mencionado nas entrevistas. 

Logo, gostaria de conhecer o que os participantes pontuariam sobre o assunto, uma vez que, no 

meu entendimento e do referencial teórico no qual esta pesquisa está ancorada, ao omitir uma 

palavra pouco conhecida, optando em substituí-la por uma palavra familiar, as crianças não terão 

a oportunidade de conhecer a nova. Sendo assim, as estratégias que poderiam ser utilizadas para 

explicá-la não ocorrem e o trabalho com o vocabulário, por consequência, também não.  

Assim, comecei com uma história na qual a professora opta por não ler as palavras 

“difíceis”, privando a turma de conhec -las acreditando que estaria facilitando a compreensão dos 

alunos. 

Na situação 2, a escolha foi por uma professora chamada Paula. Essa teria pouca 

experiência docente e estaria trabalhando com turma de alfabetização pela primeira vez. E, por 

isso, sentiu a necessidade de retomar os estudos sobre alfabetização realizados na graduação, 
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fazendo, então, como eles preconizam. Porém, a professora percebe que no decorrer da leitura da 

história algumas palavras são desconhecidas dos alunos. Então, ela opta, em alguns momentos, 

por interromper a leitura e explicar; e em outros, por não interrompê-la e acrescentar um 

sinônimo/antônimo à palavra nova para facilitar a compreensão do texto pelos alunos. 

Após a leitura das situações-problemas, pelo professor, foi realizada uma pergunta a eles: 

“Considerando que as situações descritas têm como objetivo trabalhar o vocabulário com as 

crianças, o que voc  pensa sobre estas?”. Os participantes tiveram que opinar se as duas situações 

eram ou não efetivas ou se apenas uma era efetiva. 

As respostas encontradas a partir das situações-problemas suscitam algumas questões. 

Opto por apresentar os dados correlacionando-as às respostas dos professores, destacando os 

pontos importantes de suas falas. 

 Quando questionados sobre o que pensavam acerca das escolhas da professora Vera, os 

professores 1, 2 e 4 responderam 

 

Tudo bem (.) foi um assunto bom que ela pegou [...] ela podia abordar de 

outro jeito e não vim com um livro pra adultos (.) NÉ:: (...) podia vir com 

uma fala mais infantilizada (.) com exemplos mais simples (...) pegar um 

livro que é direcionado para adultos e tentar transformar num livro infantil 

(.) já que é uma turma de primeiro ano (.) não adianta eu chegar aqui pros 

meus e querer falar sobre futebol com palavras técnicas pro meu primeiro 

ano (.) ELES NÃO VÃO ENTENDER. (SITUAÇÃO-PROBLEMA, 

PROFESSOR 1, 11/05/2016) 

 

Eu penso que:: que eu não faria (.) porque daí eu não teria a oportunidade 

deles terem acesso a um:: vocabulário diferente [...] acho que seria 

interessante então (.) discutir com a turma o significado dessas palavras 

[...] (SITUAÇÃO-PROBLEMA,  PROFESSOR 2, 19/05/2016) 

 

[...] rotular certas palavras (.) se são difíceis ou não (...) eu acho que uma 

leitura tem que ser feita (.) para que as crianças ampliem o vocabulário (.) 

sem definir que é fácil ou difícil”. (SITUAÇÃO-PROBLEMA, 

PROFESSOR 4, 15/05/2016) 

 

 

 Retomando a fala do professor 1, na primeira entrevista, em que dispõe sobre o fato de  

que ampliar vocabulário é aprender palavras novas, que não são do dia a dia das crianças, e 

comparando-a com a resposta dada a situação-problema percebo que a fala de P1 vai de encontro 

com o que ele respondeu como ampliação de vocabulário, já que segundo o mesmo, diante do 
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realizado pela professora Vera, o ideal seria escolher livros com fala infantilizada, com exemplos 

simples e do cotidiano. 

 O professor 1 relata que escolheria livros com fala infantilizada, levando-me a questionar 

o que seria isso para ele. Acredito que se refira a linguagem utilizada nos livros infantis, 

compostas de frases curtas, diretas e de fácil compreensão, diferentemente da linguagem utilizada 

em livros pra adultos. Esse entendimento quanto à fala infantilizada, vai ao encontro do livro que 

o professor escolheu para contar na observação, simples e direcionado para turma de Educação 

Infantil.  

O P1 não mencionou a opção da professora Vera de substituir as palavras, o foco de sua 

resposta ficou no tipo de livro escolhido. Diferente de P2 e P4 que apontam as trocas de palavras 

realizadas pela professora como algo que não privilegiaria a ampliação do vocabulário. 

 Destaco o fato de, na entrevista 1, o P2 afirmar que realizava trocas de palavras 
22

 quando 

acreditava que eles não iriam compreender, mas, diante da situação 1, mostra-se contrário às 

substituições por entender que essa ação pode privar as crianças da oportunidade de terem um 

contato com um vocabulário diferente. Um possível fator para essa mudança de postura seria à 

inserção do participante na pesquisa, há possibilidade de ter buscado novas leituras e perspectivas 

quanto à temática. 

Quando perguntado se faria o mesmo que a professora Vera ou mudaria de estratégia o 

professor 1 respondeu que  

 

Eu mudaria a linguagem do livro (.) tentaria procurar um mais infantil (...) 

tentaria colocar esse assunto que ela escolheu mas no mundo infantil (...) 

eu não pegaria um livro de adulto (.) TUDO BEM É VALIDO (.) o 

vocabulário (.) inovar palavras e tal (...) mas palavras não muito técnicas 

que eles não entendem (.) mudaria o vocabulário (.) mas uma coisa mais 

cotidiana (.) vamos dizer assim. (SITUAÇÃO-PROBLEMA, 

PROFESSOR 1, 11/05/2016) 

 

 Novamente, o foco da resposta ficou no tipo de livro, ele fala sobre o vocabulário/inovar 

palavras, como se tivesse ouvido falar que é importante, mas não acreditasse nisso.  De novo, 

afirma que escolheria mais as palavras cotidianas. A professora se posiciona como se fizesse 

diferente da situação-problema, mas sua fala vai ao encontro do que Vera faz na situação 1, já 

                                                           
22

 [...] mas na medida do possível eu procuro sempre ler antes pra ficar por dentro da história [...] explorar bem 

aquela história (.) daí se eu vejo que tem alguma coisa diferente (.) que eu acho que eles não vão entender eu já 

procuro (.) ou trocar ou explicar o que é aquilo ali.” (ENTREVISTA PROFESSOR P2, 28/10/2015) 
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que em prol da compreens o da história opta por substituir palavras “difíceis” por outras mais 

simples. 

 Diante da mesma pergunta P3 responde que  

 

[...] eu fiquei pensando assim né (.) em relação (.) a ampliação do 

vocabulário (.) é importante né (.) ler as palavras e conversar sobre (.) mas 

eu acho (.) que no contexto da sala de aula (.) eu acredito que talvez eu 

faria o mesmo que ela (.) assim de na hora (...) mudar as palavras (.) 

depende também do:: da proposta [...] por ser em uma história você ficar 

parando, fica mais complicado eu acho assim (.) porque perde 

principalmente no contexto da minha turma (.) que é meio agitada [fala 

sorrindo] (.) que perde o foco fácil (.) daqui a pouco se ficar parando 

dificulta (.) mas ao mesmo tempo ignorar (.) só porque são palavras que 

sejam difícil (.) ignorar eu acho que também é complicado (.) eu acho que 

(...) dependeria do momento (.) do:: da intencionalidade daquela leitura (.) 

mas eu (.) mas eu acredito que eu não seja talvez né (.) o mais ampliador 

de vocabulário possível [faz essa afirmação sorrindo] (.) mas eu tenho 

tentado assim (.) né (.) eu tento fazer [...]”.(SITUAÇÃO-PROBLEMA,  

PROFESSOR 3, 19/05/2016) 

 

 A resposta do P3 mostra que, diante da situação-problema 1, ele acredita que faria o 

mesmo em alguns momentos, apesar de saber que ignorar as palavras novas não é a melhor 

opção. Porém, diante de sua turma agitada, opta por não parar a história e, assim, fazer a 

substituição delas para poder garantir a compreensão da história pelos alunos. 

 Levando em consideração que P3 sabia o objetivo da pesquisa, uma parte de sua fala, no 

trecho destacado acima, chama a atenção, quando diz que sua prática dependeria da 

“intencionalidade daquela leitura”. Retomando ao momento de observaç o deste professor, o 

notado foi que o objetivo da pesquisa não modificou sua prática, ou seja, a intencionalidade não 

mudou, no sentido de propiciar um trabalho voltado para o vocabulário. 

           Sendo assim, questiono: o que de fato faria um professor modificar a intencionalidade de 

sua prática em um momento de leitura de livro infantil? O que faria este e outros professores 

modificarem suas práticas de leitura? 

 Entendo que essas questões não possuem respostas prontas, mas pensar em 

intencionalidade na prática docente faz-se necessário. Libâneo (2006) esclarece que o processo de 

ensino-aprendizagem está vinculado ao trabalho do professor, que na verdade a tarefa principal 

dele é garantir a unidade entre ensino e aprendizagem, por meio do processo de ensinar. 
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            Sendo assim, cabe ao professor planejar, dirigir e controlar o processo de ensino, tendo 

em vista estimular e suscitar a atividade própria dos alunos para a aprendizagem, isso seria 

intencionalidade. 

Ao final de sua fala, refletindo sobre sua prática, ele diz n o ser o professor “mais 

ampliador de vocabulário”, o que demostra que tem conhecimento do que poderia fazer, mas opta 

por não realizar. 

 Os professores P1, P2, P4 e P5 apontaram algo que modificariam na situação-problema 1. 

P1 diz que modificaria a linguagem do livro, acreditando que uma fala mais infantilizada seria a 

melhor opção. P2 não realizaria as trocas das palavras, uma vez que acredita que isso impede as 

crianças de conhecê-las. P4 pontua que a escolha do tema teria que ser feita por elas e que 

deixaria, ainda, para as crianças a tarefa de pontuar as palavras difíceis e que não devia substituí-

las pelo que ele compreende como complicadas e P5 criticou a escolha da temática, pois também 

acredita, como P4, que teria que ser escolhida com as crianças. 

 Mais uma vez, é possível perceber que diante de uma mesma situação os professores 

refletiram de maneiras distintas, o que reforça o que já foi discutido anteriormente, não existe 

uma teoria única quanto a prática docente (PÉREZ GOMEZ, 1992). 

Diante da situação-problema 2, o professor 1 afirma que o que mais lhe chamou a atenção 

é que seu trabalho é parecido com o de Paula e que ele não mudaria a estratégia dela. Porém, é 

perceptível, no trecho da entrevista destacado abaixo, uma confusão no entendimento da 

situação-problema. 

 

[...] eu não mudaria a estratégia dela não (...) porque nesse momento 

induzindo (.) levando as crianças pro lado que tu queres eles estão 

ampliando vocabulário também (...) e ali onde ela falou (.) aqui OH:: 

[mostrando o papel com a situação escrita] (.) ela falava (.) as palavras 

mais difíceis ela interrompia, em outros momentos ela não interrompia e 

ela trocava por alguns sinônimos ou antônimos (.) eu faço isso (.) no 

primeiro ano eu faço isso (...) tem coisas que de vez em quando você pega 

(.) peguei essa coleção aqui OH:: [mostra um livro] (.) que era da minha 

filha (.) minha filha tem vinte e sete anos ou seja não é nova (.) mas é uma 

história por dia (.) então (.) são fabulas NÉ:: (...) Tem palavras que são 

difíceis até pra nós adultos (.) então eu tô lendo (.) leio primeiro e quando 

eu vou ler pras crianças (.) NÃO:: (...) essa palavra NÃO DÁ (.) eu dou 

uma trocada (.) eu tento aperfeiçoar pra eles (.) não sei se é bem essa 

palavra (...) ajustar pro vocabulário infantil (.) não que eu vá menosprezar 

o vocabulário deles (.) eu vou acrescentar mas não com palavras muito 

pomposas (.) ENTENDESSE (...) e eu não faria nada diferente (.) porque 

eu faria igual. (SITUAÇÃO-PROBLEMA, PROFESSOR 1, 11/05/2016) 
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 Segundo o professor 1, houve troca de palavras por sinônimos. Porém, o que é descrito na 

situação é que a professora lia a palavra e complementava com sinônimos  para  não interromper 

a leitura. O professor 1, contudo, afirma, em sua fala, que realiza trocas (substituição de palavras) 

por acreditar que existem umas que são difíceis até para os adultos. Desse modo, em uma leitura 

prévia do livro, já decide quais palavras não lerá para as crianças e as substitui, afirmando que 

tenta ajustar para o vocabulário deles.  

O professor 1 afirma, também, que não faria nada diferente do que Paula fez na situação 

lida. Porém, analisando sua resposta, entendo que expressa uma direção contrária da situação 2, 

se aproximando, em realidade da 1. Essas contradições na fala do professor, indicam que não 

existe um modo único de enxergar a prática docente, pois trabalham constantemente com 

situações não replicáveis. E vai ser a partir dessas práticas que vão construir competências para a 

mobilização do pensamento pedagógico reflexivo (SILVA E MORTIMER, 2003), sendo assim 

capazes de perceberem e construírem sua própria realidade.  

 O P2 e o P3 também apresentaram interpretações diferentes quanto à situação-problema 2, 

uma vez que ao responder o que eles pensavam da prática da professora Paula, eles afirmam que 

a professora realizava trocas, mas como já discutido acima ela fazia acréscimos e não trocas.  

Abaixo o trecho da entrevista dos professores 3 e 2 que mostram essas afirmações 

 

Eu faço o mesmo (.) na maioria das vezes (.) e com relação ali no final 

[fazendo referência a situação problema] que ela trabalhou (.) ela parou a 

história pra trabalhar os significados também (.) eu as vezes faço assim 

como ela (.) também as vezes eu troco as palavras [...]. (SITUAÇÃO-

PROBLEMA,   PROFESSOR 3, 19/05/2016) 

 

Bom (...) em alguns momentos ela trocou e em outros ela não trocou (...) 

eu penso que o ideal seria não fazer isso (.) porém já aconteceu de eu fazer 

isso (.) não:: já aconteceu de:: de na hora (.) tipo palavra MUITO MUITO 

assim oh:: complexa mesmo muito:: (.) já aconteceu  de uma vez ou outra 

eu na hora trocar por sinônimo (.) mas não parar a leitura pra explicar o 

significado daquilo ali (.) como ela fez aqui né [referindo-se a situação 

problema] ela interrompia a leitura e explicava o significado (.) não (.) eu 

deixaria essas explicações pro final (.) exploraria com as crianças no final 

(...) mas:: eu:: eu não iria interromper. (SITUAÇÃO-PROBLEMA,  

PROFESSOR 2, 19/05/2016) 
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 A fala dos três professores, quanto à situação 2, me fez refletir se realmente ela estaria 

clara o suficiente para quem leu. O fato é que 3 dos 5 participantes a compreenderam diferente do 

que eu esperava quando a elaborei. 

 Além da questão de interpretação, a fala do professor 3 possui características a serem 

discutidas sobre a não linearidade nas práticas realizadas por ele. Segundo sua fala, ele realiza 

diferentes ações sob uma mesma questão: o que fazer com as palavras “difíceis”, o que 

demonstra de certa forma criatividade e revela, como já discutido anteriormente (PÉREZ 

GOMEZ,1992), que a prática pedagógica, as estratégias de ensino não são retilíneas e pré-

estabelecidas, que tudo depende do contexto, do momento, da percepção do professor, das 

condições do contexto no momento. Acredito que os professores nunca terão uma única resposta 

e não precisam ter.  

O P2, no trecho destacado acima, levanta outra questão referente à prática da professora 

Paula, que é preferir não interromper a leitura e optar por discutir as palavras ao fim da história, 

isso também é referido pelo professor 5 

 

[...] eu acho (.) que:: só que se:: eu interrompesse no momento para falar 

algum significado (.) eu acho que eu interromperia (.) todo o texto (...) pra 

dizer os significados das palavras ao longo de todo o texto (.) se eu:: 

optasse por não interromper (...) eu:: acho que eu faria (.) leria toda a 

história (.) e depois (.) eu:: eu iria relendo e perguntando o que eles não 

tinham entendido (.) pra ir construindo de novo com eles (.) ou eu faria 

uma coisa ou eu faria outra [...] (ENTREVISTA  PROFESSOR 5, 

16/05/2016) 

 

O professor 5 prefere interromper a leitura e explicar durante todo o texto, mas se optar 

por não pará-la só faria as intervenções no fim da leitura. Isso é destacado por Rosemberg (s/a) 

como uma estratégia que o professor utiliza quando acredita que a turma já consegue manter a 

atenção por mais tempo, essas estratégias foram motivadoras para a elaboração das situações-

problema, demonstrando que foram efetivas para a discussão proposta.  

 A fala do professor 5 está em consonância com a observação da leitura do livro realizada 

por ela nesta pesquisa. A opção da professora foi parar a leitura do texto e explicar as palavras 

que ela compreendeu que precisariam de maior atenção. 

Ainda, diante da pergunta sobre a estratégia de Paula, P2 apresenta que  
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[...] às vezes as crianças não conhecem (.) a criança não compreende o 

significado na hora (.) e às vezes é interessante falar aquela palavra (.) e às 

vezes a criança não:: (.) acho que também faz do papel do professor (.) 

também (.) às vezes mesmo que as crianças não perguntem (.) porque às 

vezes as crianças não (.) né (.) ali no meio da história ela não vai 

perguntar (.) sobre aquela palavra (.) mas daqui a pouco ela não entendeu 

[...] (SITUAÇÃO-PROBLEMA,   PROFESSOR 3, 19/05/2016) 

 

 O trecho acima, referente à resposta de P3, foi destacado porque ele apresenta um aspecto 

que até então não tinha sido ressaltado que é o fato das crianças não perguntarem sobre as 

palavras que não compreendem. Porém, ao retomar as situações de leitura observadas, apenas no 

caso do próprio P3, ocorreram episódios (os quais foram destacados na subseção 4.1.3) em que as 

crianças solicitaram o significado de palavras durante a leitura do livro.  

Ao comparar as respostas dadas em todas as entrevistas, pelos diferentes professores foi 

possível perceber que o foco está muito mais no professor, em como ele pode propiciar para as 

crianças a aprendizagem de novas palavras do que em como proporcionar ao aluno que ele se 

torne um sujeito que indaga, ou seja, que faz perguntas sobre o que desconhece. 

Como já discutido, a partir dos estudos de Moreira (1984), é importante ensinar as 

crianças a questionar, já que isso contribui para o processo de aprendizagem. Logo, usando as 

palavras do P3, o “papel do professor” seria mais do que apenas ser um produtor de significado, 

mas também ser um criador de possibilidades, de ensinar as crianças a buscarem o que as deixam 

em dúvida. 

 Os 5 participantes relatam que se identificaram com a situação-problema 2, por 

acreditarem que suas práticas se assemelham a da professora Paula.  

Ao fim da entrevista, solicitei aos participantes que considerassem que as situações 

descritas tinham por objetivo trabalhar o vocabulário com as crianças e pedi que eles opinassem a 

respeito da efetividade das propostas.  

Durante a entrevista do P1, no momento desta pergunta, um diálogo entre a pesquisadora 

e o P1 se inicia. 

 

P1: [...] eu ficaria com a segunda opção (.) porque é mais parecido com o 

que eu trabalho (...) eu acho que a criança aprende melhor (.) é mais 

viável. 

Pesquisadora: Você acha então (.) que a primeira não é efetiva pra 

trabalhar vocabulário? 

P1: Depende da turma (.) da professora (.) é isso que eu quis te dizer. 

Pesquisadora: Então vai depender? 
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P1: Depende muito da turma (.) depende muito da hora (.) não adianta eu 

vim aqui com palavras bonitas (.) numa turma que o vocabulário é pobre 

(.) ENTENDESSE (.) não adianta eu vim com um vocabulário pobre pra 

uma turma que já está mais adiante (.) que tá mais avançada (...) Um 

exemplo (...) não adianta eu vim com um vocabulário que eu uso no 

quarto ano pro primeiro (.) não vai dar certo (.) ENTENDESSE (...) então 

cada série (.) cada turma tem que ter um vocabulário diferente (...) agora 

falei sobre o tratamento da água (.) eu não vou dizer para uma criança de 

primeiro ano (.) uma fluoração (.) uma decantação (...) não vai acrescentar 

nada a eles (.) não que ao quarto acrescente (.) mas eles tem uma visão um 

pouco melhor e maior (.) eles entenderam mais. (SITUAÇÃO-

PROBLEMA,  PROFESSOR 1, 11/05/2016) 

 

 O P1 segue afirmando que trabalha como a professora Paula e que ele acredita que desse 

jeito se aprende mais. Penso que apenas uma observação não é o suficiente para saber o que 

realmente o professor 1 realiza e, tampouco possibilita inferir que ele não faça algo diferente do 

observado. Logo, a dúvida sobre o que de fato o P1 acredita ser efetivo, o que ele afirma fazer em 

sua resposta, ou seja, as trocas das palavras ou o que a professora Paula realmente faz na situação 

2 vai permanecer, esses são os limites dos dados.  

Segue sua resposta alegando que a efetividade do trabalho depende da turma e/ou da 

professora e especifica afirmando que em uma classe com vocabulário pobre não adianta 

trabalhar palavras “bonitas” (acredito que o significado de “bonitas” seja palavras fora do 

cotidiano, como os exemplos dados pela professora no diálogo). E que, também, não adiantaria 

usar um vocabulário pobre em uma turma que esteja mais avançada, exemplifica comparando 

uma turma de quarto ano com o primeiro ano, dizendo que cada uma tem um vocabulário 

diferente e afirma que não falaria determinadas palavras para uma turma tão nova, já que  

acredita que não acrescente nem para os alunos maiores. 

 Entendo que essa fala do professor, sugere um pré-julgamento sobre o que a criança 

aprende ou não aprende, essa postura pode ser limitadora para o desenvolvimento do pensamento 

e da linguagem infantil. Surgem, então, questões como: Estaria o vocabulário atrelado as 

especificidades do conhecimento? Pertencentes por exemplo a um saber que não pode ser 

disponibilizado e acessado por todos? Existiria uma hierarquia em relação ao que pode/deve ser 

dito e aprendido em cada ano?  

Fazendo uso dos estudos de Nagy e colaboradores (1987) acredito que a resposta é não. 

Não deve existir um processo limitador de conhecimento, uma vez que a aprendizagem através 
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do contexto da leitura ocorre em “pequenos incrementos” e que “qualquer” encontro com uma 

palavra resulta em mudança no conhecimento dos diferentes significados daquela palavra. 

Nos textos, as palavras são encontradas em uma grande variedade de contextos e isso 

precisa ser utilizado, porque permite ao aluno assimilar suas propriedades semânticas e sintáticas 

em prol do sua aprendizagem. 

Muitas questões importantes ficam em aberto diante dessa entrevista e que trazem à luz 

discussões que devem ser feitas para que o processo de alfabetização possa acontecer em sua 

plenitude, uma vez que barrar o conhecimento é limitar as possibilidades de pensamentos e de 

fazer uso da linguagem em favor das aprendizagens. 

 A questão da existência de um tempo, de uma idade para se falar ou não sobre 

determinadas palavras é levantada por outros professores durante as entrevistas. P3, por exemplo, 

afirma que “eu tento fazer (.) às vezes eu até me seguro um pouco porque eu penso que eu tô 

falando coisas que n o:: n o tem tanto a ver com a idade [...]”, P5 diz “que, às vezes, eu, também, 

sinto um pouco dessa dificuldade (.) do (.) do material (...) ser de acordo com a faixa etária [...]”. 

Apresento, abaixo, os trechos das entrevistas dos P2, P3, P4 e P5 que respondem a 

pergunta sobre a efetividade das situações problemas. 

 

“Na primeira situaç o n o (.) que ela trocou as palavras e aí ela n o 

oportunizou (.) um novo vocabulário (.) essas palavras que ela considerou 

(.) e daqui a pouco ela considerou diferente di:: difícil (.) desconhecido (.) 

mas daqui a pouco alguém na turma (.) dependendo até da realidade (.) do 

contexto que for essa turma (.) daqui a pouco eles conhecem (.) né (.) 

não:: (.) a primeira não faria (.) a segunda (...) a segunda (...) [fica confusa 

– pede pra repetir a pergunta] a segunda sim (...) porém (.) se ela fizesse 

no final (.) eu acho que ela não poderia ir trabalhando no meio da história 

(.) parar a história (.) explicar (.) a não ser que alguém levante a mão e 

pergunte (.) mas eu deixaria pro final (...) a segunda, talvez, é uma 

maneira de trabalhar o vocabulário (.) de ampliar”. (SITUAÇÃO-

PROBLEMA,   PROFESSOR 2, 19/05/2016) 

 

“Eu acho que na verdade uma é efetiva né (.) porque a professora da 

situação 1 ignorou (.) não se preocupou em trabalhar o significado (.) né 

(.) em ampliar o vocabulário realmente (.) já na situação dois a professora 

mesmo que nem sempre ela se preocupou em (.) então parava a história (.) 

então acredito que a dois não foi totalmente efetiva (.) mas foi mais 

efetiva nessa questão de ampliação do vocabulário (.) a um foi meio (...) 

mais trancada assim”. (SITUAÇÃO-PROBLEMA, PROFESSOR 3, 

19/05/2016) 

 

“Bom (...) eu penso assim (.) oh (.) as duas até s o efetivas (.) tendo 

valores e:: metodologias diferenciadas (.) no caso assim (.) oh:: (.) na um é 
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mais difícil de todo mundo se envolver (.) eu acho que se (.) tu não 

consegue envolver as crianças (.) o processo de aprendizagem vai demorar 

mais (...) efetivas são (.) mas têm as suas diferenças (.) de ser professor (.) 

eu colocaria assim (.) mas eu acho que a segunda é bem mais rica (.) e 

bem mais alicerçada (.) nos conceitos que a gente tem hoje de 

alfabetização e letramento (.) o movimento (.) é:: (.) vamos dizer assim 

(...) é:: (.) menos tradicional (.) e mais voltado às necessidades 

educacionais de hoje”. (SITUAÇÃO-PROBLEMA,  PROFESSOR 4, 

15/05/2016) 

 

“Eu acho que:: a:: segunda:: situaç o (...) uma é efetiva e a outra n o (.) 

no caso do vocabulário (.) da ampliação do vocabulário (...) a segunda eu 

acho que:: (...) amplia mais o vocabulário (.) se ela está desenvolvendo (.) 

e a outra não (.) se ela vai tá trabalhando trocando por palavras (.) que são 

conhecidas da turma (.) ela não vai tá ampliando o vocabulário deles (.) 

ela vai tá usando as mesmas que eles já sabem (...) e na segunda situação 

(.) não (.) ao contrário (.) ela:: acabou:: explicando o significado das 

palavras (.) ela usou a palavra mesmo que estava escrita no texto (.) 

ent o:: uma é mais efetiva que a outra”. (SITUAÇÃO-PROBLEMA,  

PROFESSOR 5, 16/05/2016) 

 

Quanto à efetividade das situações-problema, P1 destaca a situação 2, mas acredita que 

depende de um conjunto de fatores para que uma atividade seja efetiva ou não, assim não afirma 

nem que sim, nem que não quanto à situação 1. De outro modo, observo que P2 é mais assertiva, 

afirmando que a situação 1 não é efetiva e que a situação 2, sim, trabalha o vocabulário. P3 e P5 

compartilham do mesmo pensamento de P2. Para P4, as duas situações são efetivas, porém a 

situação 2 é mais efetiva do que a primeira. 

O P2 atribui a não efetividade da situação 1 ao fato de a professora substituir as palavras e 

não considerar o que as crianças conhecem quando realiza essa ação. Na segunda situação, 

acredita que as escolhas da professora foram efetivas, porém não realizaria as interrupções, 

optaria por trabalhar os significados no final da leitura. 

 O P3, também, compreende que a situação 1 não é efetiva pela opção da professora 

realizar as substituições, não se preocupando com o trabalho dos significados das palavras e, para 

ele, a situação 2 não foi totalmente eficaz. Acredito que essa afirmação tenha relação com o fato 

de o professor ter pontuado que Paula, também, realizou trocas de palavras e, sendo assim, 

privaria a turma de ampliar o vocabulário. 

 O P4 afirma que as duas até são efetivas, mas relaciona a efetividade ao envolvimento da 

turma à proposta da professora e que esse entrelaçamento está diretamente relacionado à 

aprendizagem dos alunos. Porém, mesmo achando que as duas são eficazes, acredita que a 
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situação 2 é mais adequada, por estar mais próxima aos estudos atuais sobre alfabetização e 

letramento. 

 Para P5, a situação 2 é efetiva para a ampliação do vocabulário porque a professora 

explica e usa o significado das palavras. A situação 1, ele a julga não efetiva pelos mesmos 

motivos que levaram o P2 e o P3 a ter a mesma opinião, pois a professora Vera opta por trocar as 

palavras. 

 As falas dos professores acima destacadas, retomam as discussões da subseção 4.1, 

quanto os estudos de Rosemberg (s/a) e Stein e Rosemberg (2010) que discorrem sobre as 

estratégias utilizadas para não realizar substituições de palavras durante a leitura oral do livro de 

história infantil. 

 Entendo que existem aproximações e distanciamentos entre as práticas dos professores do 

primeiro ano do ensino fundamental de Rio Grande que participaram desta pesquisa. É preciso 

levar em consideração que os professores possuem históricos distintos de formação, de tempo de 

docência e as escolas em que lecionam, também, são diferentes. Porém, todos compartilham de 

um mesmo objetivo, trabalhar durante um ano letivo com uma turma de alunos que estão 

ingressando no ciclo de Alfabetização. E isso demanda deles conhecimentos sobre a 

aprendizagem da língua escrita. 

 Ao final das análises, mesmo considerando que se trata de um grupo pequeno, percebe-se 

que os professores, ainda, apresentam pouco conhecimento sobre a importante relação da 

aprendizagem do vocabulário e o processo de alfabetização e, também, de que os livros de 

história infantis podem ser um excelente instrumento de trabalho para esse fim. 

Assim como no grupo pesquisado não houve unanimidade, acredito que se estendêssemos 

a pesquisa para um grupo maior, de professores alfabetizadores, isso também, não ocorreria. 

Entendo que existirá sempre o professor que apresenta maior envolvimento com o processo de 

aprendizagem e outros que terão mais dificuldade em compreendê-lo de forma mais ampla. Por 

isso, considero que os dados desta podem contribuir nas discussões promovidas pelos cursos de 

formação de professores, inicial e continuada, sobre a aprendizagem de leitura e escrita, dando 

enfoque no processo de aprendizagem. 

 Certamente, há muito a ser pesquisado e problematizado quando se pensa em vocabulário 

e alfabetização, para além disso, existe a necessidade de que esses estudos cheguem aos 
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professores que estão em sala de aula, realizando, de fato, o processo de alfabetização das 

crianças.  

 Acredito que este estudo possa contribuir também para que novas pesquisas surjam, uma 

vez que, como toda pesquisa, não conseguiu exaurir, por completo, a temática, mas que surgerem 

problematizações, que podem influenciar novos estudos e continuar a investigação sobre o 

vocabulário e a alfabetização, o que vem sendo tão pouco estudado na atualidade.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa desenvolvida nesta dissertação teve como objetivo investigar o modo como 

professores do 1º ano do ensino fundamental da cidade de Rio Grande/RS abordam o vocabulário 

em situações de leitura de livro de história infantil para as crianças. 

Esta pesquisa é de abordagem qualitativa, considerando principalmente cinco 

características indicadas por Bogdan e Biklen (1994) que as compõe: 1) a fonte direta de dados é 

o ambiente natural, constituindo o investigador o instrumento principal; 2) é descritiva; 3) os 

investigadores interessam-se mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou 

produtos; 4) os investigadores tendem a analisar seus dados de forma indutiva; e 5) o significado 

é de importância vital na abordagem qualitativa. 

A coleta de dados ocorreu por duas abordagens: uma observação e duas entrevistas, que 

segundo Godoy (1995) é a escolha de muitos pesquisadores qualitativos. 

Foram escolhidas para esta pesquisa três escolas da Rede Municipal de Ensino da cidade 

do Rio Grande. Nas três escolas selecionadas, no ano de 2015, tinham, em sua totalidade, 5 

turmas de 1º ano do Ensino Fundamental, sendo que todos os professores aceitaram participar da 

pesquisa. As observações e entrevistas ocorreram em data e horário escolhido pelos professores 

participantes, em 2015 e 2016, de acordo com a disponibilidade de tempo de cada um.   

O fato dos cinco professores aceitarem participar da pesquisa, possibilitou a formação de 

2 grupos: o GRUPO I – com os participantes que não conheceriam o objetivo da pesquisa e o 

GRUPO II – com os participantes que conheceriam o objetivo da pesquisa. Fez parte do GRUPO 

I, 3 professores, um de cada escola e do GRUPO II, 2 professores também de escolas diferentes.  

Na primeira entrevista, ao questionar sobre o porquê de os professores terem escolhido os 

livros, obtive respostas distintas: 02 professores foram motivados pelos projetos elaborados no 

período da observação, 02 buscaram relacionar a temática do livro a alguma data comemorativa e 

01 o escolheu com o intuito de corroborar com o conteúdo pedagógico trabalhado. 

Esses dados sugerem que, em geral, o professor escolhe um determinado livro para ler 

para os alunos tendo em vista a própria história, ou seja, sobre o que livro trata. 

Quanto a classificação do livro (PAIVA, 2008), os achados da pesquisa diferem dos 

encontrados pela autora. A preferência dos professores não foi por livros de contos de fada, 

animais e fantasia. Segundo os dados desta pesquisa, das 05 observações realizadas, apenas 01 
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teve essa classificação, 02 professores escolheram livros que tinham a realidade como aposta, 01 

onde o conteúdo foi a opção e 01 professor escolheu um livro que não pode ser classificado em 

nenhum desses critérios apresentados pela autora. 

Foi possível compreender que, entre os participantes, existe, de certa forma, a 

generalização de um entendimento comum sobre o que é ampliação do vocabulário, mas que 

mesmo apresentando esse conhecimento, ao serem questionados como compreendem a ampliação 

do vocabulário e o processo de alfabetização, os professores apresentaram respostas antagônicas.  

Diante do que foi dito pelos participantes, entendo que a dificuldade está em compreender 

o processo de alfabetização de forma mais ampla. E, sendo assim, de entender que o trabalho com 

o vocabulário facilita o acesso ao sistema semântico, que é o responsável pelo significado das 

palavras e isso faz com que o processamento da leitura fique mais fácil e ágil. Sendo assim, como 

nos apresenta Melo (2005), conhecer palavras é importante para o processo de alfabetização. 

Os dados apontam que alguns professores apresentam a concepção de que a alfabetização 

está diretamente relacionada à escrita, a capacidade da criança em produzir registro em papéis, 

como se, para isso, ela não precisasse imaginar, conhecer e/ou criar pensamentos.  

Com as observações foi possível perceber que os professores fizeram uso de algumas 

estratégias propostas por Rosemberg (s/a), que favorecem o ensino do vocabulário. 

Destaco os momentos em que os professores interromperam a leitura para fazerem 

perguntas sobre as palavras que julgaram desconhecidas. Também, ocorreram momentos em que 

professores, diante da nova palavra, assinalaram diretamente o significado. As imagens do livro 

foram utilizadas por alguns participantes para o auxílio na compreensão da nova palavra e essa 

estratégia mostrou-se recorrente e facilitadora no processo de busca pelo seu significado. Foi 

possível, também, perceber a tentativa do professor em fazer uso do contexto cognitivo prévio do 

aluno para auxiliar na compreensão da nova palavra. 

Foi possível perceber que diferente dos achados de Rosemberg (s/a), que em sua pesquisa 

afirma que, na maior parte das vezes, a professora explicou a palavra sem interromper a leitura 

fazendo uso da técnica de justaposição, as observações da presente pesquisa, mostram que os 

professores, também, realizam justaposição, mas a conduta de maior frequência entre os 

participantes foi a de interromper a leitura e explicar o significado. 
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Para Stein e Rosemberg (2010), as intervenções focalizadas no vocabulário com 

interrupções ocorreram de modo explícito e sem intervenções de modo implícito, justapondo 

alguma informação. 

 Também, foram observadas as estratégias proposta por Stein e Rosemberg (2010), quanto 

aos professores reconceitualizarem as emissões infantis por meio de perguntas, repetições e 

afirmações. Destaco, também, as perguntas orientadoras, o que Moreira (1984) chama de 

estratégia de predição, utilizada por alguns dos participantes. As ilustrações proporcionam 

informações contextuais que as crianças usam como recursos para compartilhar relatos e 

pensamentos. Foi possível perceber, ainda, que a intervenção do adulto não se focalizou apenas 

no vocabulário pouco familiar, mas, também, para corrigir a intervenção infantil quando a 

palavra falada pela criança não correspondeu à estrutura correta. 

Ao grupo I, foi questionado se mudariam as práticas realizadas durante a observação se 

soubessem o objetivo da pesquisa. A resposta dos três professores foram distintas. O P1 afirmou 

que não faria nada diferente, o P2 disse que leria o livro todo, com mais atenção, para verificar se 

existiriam palavras a serem explicadas e o P3 começou afirmando que não faria, mas depois diz 

que, talvez, focasse no entendimento das palavras e quem sabe escolhesse um livro com esse 

propósito. 

As diferenças entre as respostas vai ao encontro do que Perez Gomes (1992) afirma, não 

existe uma teoria única, que permita a identificação de meios, regras e técnicas para serem usadas 

de forma unívoca na prática educativa. Em outras palavras, os docentes trabalham 

constantemente com situações específicas nas quais dificilmente podem ser aplicadas regras. 

Ao grupo 2, a pergunta foi: se realizaram algo com o foco no vocabulário. As respostas 

dos professores, também, foram distintas. P3 afirma que não pensou em nada específico, ficando 

no aguardo do que poderia surgir. P5 diz que pensou nas palavras que considerou desconhecidas 

e que trouxe recursos para trabalhá-las. É possível perceber certa passividade na fala de P3, 

enquanto na fala do P5 identifico um professor mais ativo no processo. 

Esses dados me levaram a refletir sobre o papel do professor e que, por vezes, a função de 

mediação entre o aluno e o conhecimento a ser trabalhado e construído não ocorre de forma mais 

efetiva, pelo fato de o professor não conceber estratégias de ensino que visam ensinar a aprender, 

cabendo a ele ser mais propositivo no processo de ensino. 
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Do tempo total, das cinco observações, apenas 12 excertos foram destacados por tratarem 

de algo relacionado ao vocabulário, isso demonstra que os professores fizeram uso do livro de 

história infantil para propiciar aos seus alunos possibilidades de aprendizagem, só que em poucos 

momentos o foco foi o vocabulário. 

As situações-problemas suscitaram algumas questões acerca das práticas pedagógicas, 

mais precisamente sobre a intencionalidade das práticas docentes, como: o que de fato faria um 

professor modificar a intencionalidade de sua prática em um momento de leitura de livro infantil? 

Não existem respostas prontas, mas pensar em intencionalidade, na prática docente, faz-se 

necessário quando se pensa no processo de ensino-aprendizagem e que este está vinculado ao 

trabalho do professor, que na verdade é sua tarefa principal garantir a unidade entre ensino e 

aprendizagem, através do processo de ensino (LIBÂNEO, 2006). 

Sendo assim, o professor planeja, dirige e controla o processo de ensino, tendo em vista 

estimular e suscitar a atividade própria dos alunos para a aprendizagem, isso seria 

intencionalidade. 

Ao comparar as respostas dadas em todas as entrevistas, pelos diferentes professores foi 

possível perceber que o foco está muito mais nele, em como propiciar para as crianças a 

aprendizagem de novas palavras do que em como proporcionar ao aluno que ele torne um sujeito 

que indaga, ou seja, que faz perguntas sobre o que desconhecem. 

Isso surgiu a partir da fala de um professor ao afirmar que as crianças não perguntam 

sobre as palavras que não compreendem. Sendo assim, os estudos de Moreira (1984) ressaltam a 

importância de ensinar as crianças a questionarem, já que isso contribui para o processo de 

aprendizagem. Logo, o “papel do professor” seria mais do que apenas ser um produtor de 

significado, mas, também, ser um propiciador de possibilidades, de ensinar às crianças a 

buscarem o que as deixam em dúvida. 

Percebi, ainda, que muitas vezes ocorre pré-julgamento sobre o que a criança aprende ou 

não e isso suscitou em mim questões sobre a especificidades do conhecimento, sobre os saberes 

disponibilizados, a hierarquia dos saberes e o que pode/deve ser dito e aprendido em cada ano. 

Nagy e colaboradores (1987) corroboram para o entendimento de que não deve existir um 

processo limitador de conhecimento, uma vez que a aprendizagem por meio do contexto da 

leitura ocorre em “pequenos incrementos” e que “qualquer” encontro com uma palavra resulta em 

mudança no conhecimento dos diferentes significados daquela palavra.  
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Observo que existem aproximações e distanciamentos entre as práticas dos professores do 

primeiro ano do ensino fundamental de Rio Grande que participaram desta pesquisa, ao final das 

análises, mesmo considerando que se trata de um grupo pequeno. Concluo que os professores, 

ainda, apresentam pouco conhecimento da importante relação da aprendizagem do vocabulário e 

o processo de alfabetização e que os livros de história infantis podem ser um excelente 

instrumento de trabalho para esse fim. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado(a) participante: 

Sou aluna no programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Rio 

Grande - FURG, a nível de Mestrado. Estou realizando uma pesquisa sob orientação da 

Professora Drª Gabriela Medeiros Nogueira, cujo objetivo geral é compreender se as situações de 

leitura de livros de literatura infantil no cotidiano do 1º ano do Ensino Fundamental, em escolas 

da rede municipal do Rio Grande/RS, proporcionam momentos para ampliação de vocabulário 

pelas crianças. 

Sua participação envolve permitir que a pesquisadora observe um turno de uma de suas 

aulas, na qual será realizada a leitura de um livro de literatura infantil e responder uma entrevista 

semiestruturada sobre o objetivo da pesquisa, sendo que ambas serão gravadas se assim você 

permitir. A participação nesse estudo é voluntária e se você decidir não participar ou quiser 

desistir de continuar em qualquer momento, tem absoluta liberdade de fazê-lo. 

Na publicação dos resultados desta pesquisa, sua identidade será mantida no mais 

rigoroso sigilo. Serão omitidas todas as informações que permitam identificá-la.  

Mesmo não tendo benefícios diretos em participar, indiretamente você estará contribuindo 

para a compreensão do fenômeno estudado e para a produção de conhecimento científico. 

Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas pela pesquisadora pelo 

telefone 53-91932771.  

Atenciosamente 

 

_______________________________ 

            Nome e assinatura da discente 

            Matrícula: 

________________________________ 

Local e data 

 

      __________________________________________________ 

                   Nome e assinatura da professora orientadora 

                   Matrícula: 

 

Consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido uma cópia deste termo de 

consentimento. 
 

________________________________ 

Nome e assinatura do(a) participante 
________________________________ 

Local e data 

 


