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Entendo que a escola de Ensino Fundamental, de Ensino Médio e a Universidade 

não são instituições com fim em si mesmas, mas sim, instituições a serviço da 

comunidade, a serviço da formação dos sujeitos enquanto seres humanos integrais e 

integrados. Podemos nos questionar: qual a colaboração e a responsabilidade dos 

estudos da linguagem na formação do ser humano? As diferentes áreas que tratam da 

formação integral do ser humano, denominadas Ciências Humanas, como, por exemplo: 

antropologia, sociologia, psicologia, linguística, psicolinguística, neurolinguística, etc., 

defendem que somos constituídos pela carga genética e pelas forças sociais. Nesse 

contexto, temos como objetivo discutir e propor trabalhos que impliquem no processos 

de aprendizagem de leitura e o uso de ferramentas tecnológicas entre adolescentes nos 

anos finais de escolarização do Ensino Fundamental.    

Tal proposta é resultante da observação e da percepção de que atualmente os 

hábitos dos leitores e dos não leitores são cada vez mais afetados pelas tecnologias, as 

ferramentas digitais, como aplicativos e plataformas, podem ser potentes aliadas na 

construção de novos hábitos de leitura, principalmente para crianças e adolescentes que 

passam boa parte do dia interagindo com o celular ou na frente do computador. 

Pensando nisso e na viabilidade de ampliar as possibilidades de leitura é que criou-se o 

projeto de leitura “desenvolvimento de habilidades de leitura” para as turmas de 9º ano 

escolar da Educação Básica.  

A presente proposta integrou aspectos de ensino de leitura em uma perspectiva 

do ensino de língua portuguesa a partir da Linguística Aplicada, subárea 

Psicolinguística. O objetivo principal foi possibilitar o desenvolvimento de habilidades, 

hábitos e aprendizagem de leitura em estudantes matriculados e que frequentavam o 9º 

ano do Ensino Fundamental da Escola Básica Municipal Herondina Medeiros Zeferino 

em 2018.  

Para a concretização das atividades foram adotados procedimentos didáticos-

metodológicos que possibilitassem atividades de criação e autoria, estimulando a noção 



de pertencimento e atuação crítica nos espaços online e off-line. Foram criadas rotinas 

de trabalhos em sala de aula com o uso de Crome Books que possibilitasse a 

apropriação e o conhecimento do modo de funcionamento do Google Sala de Aula e 

plataformas de leitura online, como a “Árvore de Livros” do Smartlab. Cada estudante 

poderia escolher um livro, e, a cada momento que realizasse a leitura de uma parte do 

mesmo realizavam atividades orientadas num formulário online criado especificamente 

para o acompanhamento da leitura e escrita/interpretação do texto, o “Diário de 

Leitura”. No Diário de Leitura os alunos poderiam anotar frases do livro, a indicação da 

página lida, comentários e impressões pessoais. 

Muitos estudantes foram além e passaram a ler em casa e a realizar seus 

registros em horários inesperados, como, por exemplo, finais de semana ou altas horas 

da noite registrando que estavam empolgados com a história. A partir da familiarização 

com as ferramentas ampliaram-se os desafios. Os alunos passaram a acessar as 

plataformas de e-books gratuitos disponíveis online e escolher um novo livro por conta 

própria. Após a leitura, foram desafiados a criar um folder publicitário sobre a obra no 

aplicativo Canva.  Resultados: cada estudante, que participou efetivamente do projeto, 

leu pelo menos três livros, sendo o primeiro controlado pelo professor e disponibilizado 

no Google Sala de Aula, o segundo controlado (mas de amplas possibilidades de 

escolha) e disponibilizado na “Árvore de Livros” do Smartlab e o terceiro, de livre 

escolha do aluno em uma plataforma de e-books. O projeto iniciou no final do primeiro 

trimestre e foi concluído no final do terceiro trimestre.   

Em relação aos aspectos teóricos nos serviram de apoio as seguintes reflexões: 

em relação ao aspecto da leitura, ou ao ato de ler, pode ser compreendido e estudado sob 

diferentes aspectos, pois, em algum modo, é polimorfo, isto é, o ato de ler pode ser 

entendido e apresentado de diversas formas e por diferentes perspectivas teóricas. 

Em um sentido restrito, o ato de ler pode ser compreendido de duas formas 

distintas: 1
a
) extrair significados do texto; 2

a
) atribuir significados ao texto. Considero 

aqui texto em sentido amplo, mas na perspectiva de Bronckart, podendo ser uma 

gravura impressa, uma sentença, um sinal de trânsito ou uma sequência de letras 

independentemente da extensão. Essas percepções ou concepções implicam diferentes 

posturas diante de um material gráfico. Para Leffa (1996), extrair ou atribuir significado 

ao texto gera posicionamentos antagônicos. “O antagonismo está nos sentidos opostos 

dos verbos extrair e atribuir” (LEFFA, 1996, p. 11). No primeiro, a direção é do texto 

para o leitor, ascendente. No segundo, é do leitor para o texto, descendente. Ao se usar o 



verbo extrair, dá-se mais importância ao texto. Usando o verbo atribuir, enfatiza-se o 

leitor. Para o autor: 

 

Ao definirmos a leitura quer como um processo de extração de 

significado (ênfase no texto) quer como um processo de 

atribuição de significado (ênfase no leitor) encontramos, em 

ambos os casos, uma série de problemas mais ou menos 

intransponíveis. A complexidade do processo da leitura não 

permite que se fixe em apenas um de seus polos, com exclusão 

do outro (LEFFA, 1996, p. 17). 

 

A leitura não é o produto simples da soma das contribuições do leitor e do texto. 

Além desses dois aspectos muito importantes, é preciso considerar também um terceiro 

elemento: o resultado proporcionado pelo encontro do leitor com o texto. Para 

compreender o ato da leitura, temos que considerar então “(a) o papel do leitor, (b) o 

papel do texto e (c) o processo de interação entre o leitor e o texto” (LEFFA, 1996, p. 

17). 

Diante dessa possibilidade, de extrair e atribuir significados de um texto, surgem 

pelo menos duas ações ou dois modos de posicionamento diante do ato de ler: um que 

prioriza os aspectos e processos cognitivos e entende que a leitura é um processo 

cognitivo; e outro que prioriza os aspectos e os efeitos sociais ou de socialização que a 

leitura possibilita, entendendo que a leitura é uma prática social. 

Na perspectiva das teorias que priorizam os aspectos cognitivos, em diferentes 

áreas de estudos, entre elas a área da psicolinguística, alguns autores que estudam 

aprendizagem de leitura, por exemplo, Gough (1976), Souza (2004), Gathercole e 

Alloway (2006), Scliar-Cabral e Souza (2011), Souza e Garcia (2012) enfatizam mais os 

aspectos referentes ao processamento da informação que os benefícios sociais da leitura. 

Para a psicologia cognitiva, o processo de aprendizagem da leitura está inserido no 

conjunto das capacidades cognitivas, que, por sua vez, são capacidades estruturadas e 

organizadas em um sistema cognitivo que sustenta o processo de aprendizagem dessas 

habilidades. O processo de aprendizagem da leitura, do ponto de vista psicológico, 

segundo Maluf (2005), deve ser visto e entendido como um processo que envolve o 

sistema cognitivo do leitor atuando sobre a informação grafada, de modo a colocá-la em 

contato com os conteúdos da memória e, desse modo, tornar possível o processamento 

da informação. Para Morais (1996), lemos para compreender, porém “os processos 

específicos da leitura não são processos de compreensão, mas que levam à 

compreensão.” (MORAIS, 1996, p. 114). Tais processos envolvem a manipulação de 



diferentes habilidades visando decodificar as representações gráficas codificadas. Para 

tanto, é necessário que no percurso inicial de aprendizagem da leitura o aprendiz 

descubra e utilize o princípio alfabético, associando formas gráficas (grafemas) às 

formas sonoras (fonemas). Logo, ler envolve a habilidade de transformar grafemas em 

fonemas (MALUF, 2005).  

O desenvolvimento de habilidades de codificação e decodificação são essenciais 

para a aprendizagem da leitura. A decodificação envolve a identificação e a 

interpretação das unidades linguísticas, transformando os símbolos (grafemas) em 

informações significativas. Nesse sentido, para Morais, Kolinsky e Grimm-Cabral 

(2004, p. 54), “ler é extrair a pronúncia que corresponde a uma representação gráfica da 

linguagem falada”. 

 


