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PROGRAMA  

Manhã  
 

2ª FEIRA | 04 SET 
 

8h Abertura do Secretariado 

8h30-9h 

 
CERIMÓNIA DE 

ABERTURA 

Auditório 1 

 

 

Fernanda Leopoldina Viana – Presidente da Comissão Organizadora 

José Augusto Pacheco – Presidente do Instituto de Educação 

João Costa – Secretário de Estado da Educação* 

Ângela Chuvas Naschold (UFRN/BR)  

Vera Wannmacher Pereira (PUCRS/BR)  
*a confirmar 

9h-10h30 

 

MESA 

REDONDA 

Auditório 1 

 

Moderadora: 

Teresa Calçada  

Aprender a ler e a escrever em Portugal 
Maria de Lurdes Rodrigues 

ISCTE- Instituto Universitário de Lisboa, Portugal  

 

A promoção da leitura e da escrita no 1.º Ciclo: Medida preventiva para o 

combate ao insucesso escolar 
José Verdasca e Equipa de Missão do Programa Nacional de Promoção do Sucesso 

Escolar 

Ministério da Educação, Portugal  

 

10h30-11h15 

 

CONFERÊNCIA 

Auditório 1 

 

Moderadora 

Iolanda Ribeiro 

Como alfabetizar adultos 
Régine Kolinsky 
Universidade Livre de Bruxelas, Bélgica  

11h15-11h30 Intervalo  

11h30-12h30 SIMPÓSIOS 

 

SIMPÓSIO 1 

Auditório 1 

 

Moderadora: 

Vera 

Wannmacher 

Pereira 

 

Maria da Graça Pinto, Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto (CLUP) 

A aprendizagem da leitura e da escrita 

apoiada num olhar sobre o oral e sobre 

formas de pré-leitura e de pré-escrita 

Ângela Naschold, Universidade Federal do R G. 

Norte, Brasil 

Leitura + Neurociências nos rituais 

escolares 

Vera Wannmacher Pereira1 

& Thaís Vargas dos Santos2  
1Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul (Brasil), 2Colégio Monteiro Lobato, Brasil 

Jogos virtuais na escola: um estudo 

sobre compreensão leitora e consciência 

textual com crianças em processo de 

aprendizagem da leitura e da escrita 

Cláudia Rahal1 & Leandro do Prado2, 
1Colégio Monteiro Lobato 
2Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul, PUCRS, Brasil 

Conhecimento da superestrutura no 

processo de leitura e produção textual 

SIMPÓSIO 2 

Auditório 2 

 

Moderadora: 

Luísa Álvares 

Pereira 

Luísa Álvares Pereira  

Universidade de Aveiro (CIDTFF - DEP), Portugal 

A produção de textos em colaboração no 

início da escolaridade: que consciência 

da língua revelam as crianças?  

Maria Santos & Luísa Pereira 
Universidade de Aveiro (CIDTFF -DEP), Portugal 

A leitura no processo de escrita através 

do ditado ao adulto 

Eduardo Calil 

Universidade Federal de Alagoas, Brasil  

 

 

A revisão textual online em processos de 

escritura a dois: estudo sobre as rasuras e 

comentários feitos por uma dupla de 

alunos recém-alfabetizados 

Luís Barbeiro 

Instituto Politécnico de Leiria, Portugal  

Escrita: alargamento de recursos e 

aprendizagens e escolhas 

Continua 

 



 

Manhã  
 

2ª FEIRA | 04 SET 
 

11h30-12h30 COMUNICAÇÕES LIVRES  

MESA 1 

Sala 16 

 

Moderadora: 

 Adriana Baptista  

 

Ana Paula Vale, Diana Meira, Bruno Martins 

& Ana Rita Silva  

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

Vila Real, Portugal 

PIPE-Prova de Identificação de Palavras 

Escritas: Um teste de rastreio precoce 

para o 1.º ano 

 

Ana Sucena1, Ana Filipa Silva2  
1ESS - P.Porto  
2Ciil-CMP, P.Porto, Portugal 

Teste de avaliação da leitura para o 1.º 

ano 

Dina Alves & Ana Carvoeiro 

ESS - I. P. Setúbal, Portugal 

PEACE: Prova de Escrita para Avaliação 

e Análise de Competências de Escrita. 

Contributos para o desenvolvimento da 

primeira versão do instrumento 

Celda Choupina & Adriana Baptista 

Politécnico do Porto, Centro de Investigação e 

Inovação em Educação, Portugal 

Morphosyntactic awareness and 

phonological awareness: interface 

evidence in reading evaluation and 

promotion tasks 

MESA 2  

Sala 17 

 

Moderadora: 

Carla Monteiro 

 

Ângela Naschold1 & Alina Spinillo2 
1 Universidade Federal do R G. Norte (Brasil)  

2Universidade Federal de Pernambuco, Brasil 

A compreensão de fábulas por crianças 

da educação infantil e do ensino 

fundamental 

Magaly Minatel & Sandra Guimarães 

Universidade Federal do Paraná – UFPR, 

Curitiba – Paraná, Brasil 

Relation between morphological skills 

and performance in reading 

comprehension of Brazilian scholars 

Ilka Medrado & Alina Spinillo 

Universidade Federal de Pernambuco, 
Curitiba, PR, Brasil 

Estudo acerca da compreensão de textos 

em crianças em diferentes tarefas 

Lúcia Barros & Fernando Azevedo 

CIEC, Instituto de Educação, Universidade 

Minho, Braga, Portugal 

Revisitar clássicos da literatura infantil 

em ambiente familiar: o lugar dos 

mediadores 

MESA 3 

Sala 20 

 

Moderadora:  

Dina Caetano Alves  

 

Andreia Correa & Viviane Barbosa  

Universidade Federal de Pernambuco, 
Curitiba, PR, Brasil 

Impacto de um programa de ensino para 

o desenvolvimento de habilidades 

fonológicas e morfológicas na 

aprendizagem inicial da leitura 

Patrícia Constante1, Joana Cruz1 & Ana 

Paiva2  
1Câmara Municipal de Matosinhos, Matosinhos, 

Portugal 
2Câmara Municipal de Silves, Portugal 

“A ler vamos…” e “Bué a ler”: Eficácia 

de uma intervenção na educação pré-

escolar 

Ana Castro1, Dina Caetano Alves1, Susana 

Correia2, Célia Soares1, Tânia Lourenço1, 

Ana Nascimento1 & Sónia Domingos1 
1Escola Superior de Saúde do Instituto 

Politécnico de Setúbal 
2Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa, Centro de 

Linguística da Universidade Nova de Lisboa, 

Portugal 

ConF.IRA: Consciência Fonológica – 

Instrumento de rastreio e avaliação. 

Dados de validade, fidelidade e 

contributos para a sua aferição 

Marco Silva & Dalva Godoy 

Universidade do Estado de Santa Catarina 

(UDESC), Florianópolis, SC, Brasil 

Consciência fonológica na alfabetização: 

um programa de treinamento para a 

classe inteira no sul do Brasil 

12h30-14h30 Pausa para Almoço  

Continua 

 

 

 

 

 



Tarde  
2ª FEIRA| 04 SET 

 
14h30-15h30 

 

CONFERÊNCIA 

 

Moderadora 

Luísa A. Pereira  

SISTEMA RAMOS: um novo método para captura multimodal de processos 

de escritura a dois no tempo e no espaço real da sala de aula 

Eduardo Calil 
Universidade Federal de Alagoas, Brasil 

 

15h30-15h45 Intervalo  

EXPOSIÇÃO DE PÓSTERES 

Nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7  

15h45-16h45  SIMPÓSIOS   

SIMPÓSIO 3 

Auditório 1 

 

Moderadora 

Pilar Nuñez 

 

 

José M. de Amo Sánchez-Fortun 

Universidade de Almería, Espanha 

La competencia lectora en la era digital 

José Rienda Polo 

Universidade de Granada, Espanha 
Lectura motivada y competencia lecto-

literaria 

M.ª Pilar Núñez Delgado 

Universidade de Granada, Espanha 
Algunas claves de la formación del 

profesorado para el logro de la competencia 

lectora del alumnado 

Eva M.ª Iñesta Mena  

Universidade de Oviedo, Espanha 

Centros de literacidad: espacios para 

focalizar estrategias de aprendizaje 

 

 

 

Ângela Pinheiro 

Universidade Federal de Minas Gerais, 

Brasil 

The Brazilian experience in teacher training 

via a virtual learning environment 

 

 

SIMPÓSIO 4 

Auditório 2 

 

Moderadora 

Ângela Pinheiro 

Dulce Melão  

Escola Superior de Educação de Viseu, 

Instituto Politécnico de Viseu, Portugal 

A formação para o ensino da leitura: práticas 

educativas de estudantes no 1º Ciclo de 

Bolonha 

Guilherme Hirata1 & Paulo Rocha e 

Oliveira2 

1 IDados, Brasil 
2IESE Business School & IDados, Brasil 

Efeitos de longo prazo da alfabetização: 

Quando e como alfabetizar importa?  

 

Carmen Mesquita, Bruno Martins,  

Ana Silva & Ana Paula Vale 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, Vila Real, Portugal 

Impacto de formação de professores de 1.º 

ciclo no modelo RTI sobre o ensino da leitura 

nos conhecimentos e atividades dos 

professores e nos desempenhos em leitura dos 

seus alunos 

16h45-17h45 COMUNICAÇÕES LIVRES   

 

 

 

 

 

MESA 4 

Sala 16 

  

Moderador: 

Rui Alves  

 

Thiago Reginaldo1, Maria Schlickmann2 

& Ademilde Sartori1 
1Universidade do Estado de Santa Catarina, 

Florianópolis, Brasil  
2Universidade do Sul de Santa Catarina, 

Tubarão, Brasil 

Otherness and social subjectivity through 

spontaneous writing in the first year of 

literacy cycle: experience report in a 

Brazilian municipal school 

Luís Barbeiro 

ESECS, Instituto Politécnico de Leiria, 

Portugal 

Da leitura à escrita: perspetivas e propostas da 

pedagogia baseada em géneros 

Teresa Limpo1, Naiana Parente2 & Rui 

Alves1 
1Centro de Psicologia da U.P., Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da Educação da 

Universidade do Porto, Portugal 
2Secretaria Municipal de Educação de 

Manaus, Amazonas Brasil. 

Promover a fluência manuscrita em crianças 

do 5.º ano com dificuldades de transcrição 

 Dalva Godoy 

Universidade do Estado de Santa Catarina 

(UDESC), Florianópolis, SC, Brasil 

Aprender a ortografia da língua portuguesa do 

1.º ao 5.º ano de escolarização 

Continua  

 

 



Tarde  
2ª FEIRA| 04 SET 

 
16h45-17h45 COMUNICAÇÕES LIVRES  

MESA 5 

Sala 17 

 

Moderadora:  

Otília Sousa 

Inês Oliveira 

E.S.E-P Porto, Centro de Linguística da U.P. e 

Centro de Investigação e Inovação em Educação, 

Portugal 

Um percurso de escrita no ensino superior 

de um texto expositivo/explicativo – o 

resumo 

Thalita Silva & Sandra Guimarães 

Universidade Federal do Paraná, Curitiba-PR, 

Brasil 

Planning and review of texts in the 

pedagogical practice of primary school 

teachers  

Renata Siqueira 

Faculdade de Educação – Universidade de S. 

Paulo, Brasil 

O ensino da escrita no ciclo de 

alfabetização: Tendências e implicações 

Otília Sousa, Sandrina Esteves & Teresa 

Costa-Pereira 

Instituto Politécnico de Lisboa-ESE, Instituto de 

Educação da Universidade de Lisboa, Portugal 

A escrita no ensino superior: das 

concepções dos estudantes à escrita nas 

disciplinas 

 

 

 

 

MESA 6 

Sala 20 

 

Moderadora:  

Irene Cadime 

 

Ana Silva, Carmen Mesquita, Bruno Martins, 

Diana Meira & Ana Paula Vale 

Unidade de Dislexia - UTAD, Portugal 

Preditores cognitivos e alfabéticos da 

fluência da leitura em português; Um 

estudo longitudinal 

Tânia Freitas1, Iolanda Ribeiro1, Irene 

Cadime2, Fernanda Viana2, Sandra Santos1, 

Adriana Baptista3 & Celda Choupina3 
1 CIPsi, Escola de Psicologia, Universidade do 

Minho, Portugal 
22CIEC, Instituto de Educação, Universidade 

Minho, Portugal  
3CIIE, P.Porto, CLUL - U. Porto, Portugal 

Avaliar fluência da leitura 

 

Giuliana Ramirez & Jane Corrêa 

Instituto de Psicologia, Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, Brasil 

Perfis linguístico-cognitivos na velocidade 

de leitura de palavras no Português 

brasileiro  

Miguel Borges & Fernanda Viana 

CIEC, Instituto de Educação, Universidade 

Minho, Braga, Portugal 

Promover a fluência da leitura. Um estudo 

longitudinal. 

 

 

MESA 7 

Sala 10 

 

Moderador: 

José Costa 

 

Elaine Vidal 

Faculdade de Educação da Universidade de São 

Paulo (FEUSP), Butantã, São Paulo, Brasil 

Projetos didáticos em salas de 

alfabetização: desafios da transposição 

didática 

João Batista Araujo e Oliveira &  

Joás Andrade 

Instituto Alfa & Beto, Brasil 

Ilhas do Alfaebeto: Um software para 

alfabetizar as crianças 

 

José Costa & Paula Flores  

inED, Escola Superior de Educação do 

Politécnico do Porto, Porto, Portugal 

“Ou isto ou aquilo” ou isto e aquilo: 

recursos físicos e digitais nos caminhos 

iniciais da leitura 

 Eliana Sampieri & Sonia Haracemiv 

Universidade Federal Paraná PPGE/UFPR, 

Curitiba, Brasil 

Prática pedagógica de leitura e escrita na 

educação de jovens e adultos  

Continua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarde  
2ª FEIRA| 04 SET 

 
16h45-17h45 COMUNICAÇÕES LIVRES  

MESA 8 

Sala 9 

 

Moderadora:  

Ana Paula Vale 

 

Ana Soek, Sonia Haracemiv & Veronica 

Branco 

Universidade Federal do Paraná – UFPR, 

Curitiba – Paraná, Brasil 

Literacy of adults x literacy of children: 

similarities and differences 

Luís Blak & Ana Paula Vale 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

Vila Real, Portugal 

The teaching of the initial phases of 

reading in Guinea Bissau in the 

perspective of teachers: relations with 

scientific evidence 

Terezinha Oliveira & Sandra Guimarães 

Universidade Federal do Paraná – UFPR, 

Curitiba – Paraná, Brasil 

Teacher's conception on reading and 

development of reading comprehension on 

students 

Gabriela Barbosa & Ana Aguiar 

Escola Superior de Educação – Instituto 

Politécnico de Viana do Castelo, Viana do 

Castelo, Portugal 

Formação de professores para o ensino da 

leitura: o (des)conhecimento dos recursos 

digitais 

17h45-18h Intervalo  
 

 

 

 

 

18h-19h30 MINICURSOS - WORKSHOPS   

 

Auditório 1 
Iolanda Ribeiro & Albertina Ferreira 

CIPsi, Escola de Psicologia, Universidade do 

Minho, Portugal 

Workshop 1 – «Ainda estou a aprender». 

Uma plataforma interativa de intervenção 

nas dificuldades na aprendizagem da leitura 

 

Auditório 2 
Vera Pereira1, Ângela Naschold2 & Leandro 

do Prado1 
1 Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul, Brasil 
2 Universidade Federal do R G. Norte, Brasil 

Workshop 2 – Tecnologias educacionais 

inovadoras na alfabetização 

 

 

 

 

  



 

 

 

Manhã 

  

3ª FEIRA | 05 SET 
 

8h30 Abertura do Secretariado 

9h-10h 

Conferência 

Auditório 1 

 

Moderadora:  

Fernanda Viana  

Preparar e formar sujeitos letrados 
José Morais 
Universidade Livre de Bruxelas, Bélgica 

 

 

10h-10h15 Intervalo 

10h15-12h30 COMUNICAÇÕES LIVRES   

MESA 9 

Sala 16 

 

Moderadora: 

Dalva Godoy 

Bruna Rodrigues1, Irene Cadime2, 

Iolanda Ribeiro1, Fernanda 

Leopoldina Viana2, Sandra Santos2, 

Séli Chaves-Sousa1 & Maria do Céu 

Cosme1 
1 CIPsi, Escola de Psicologia, 

Universidade do Minho, Braga, 

Portugal 
2 CIEC, Instituto de Educação, 

Universidade Minho, Braga, Portugal 

Os efeitos da descodificação, da compreensão oral 

e da fluência de leitura na compreensão da leitura: 

um estudo longitudinal com alunos do 1º ciclo do 

ensino básico 

 

Márcia do Passo & Dalva Godoy 

Universidade do Estado de Santa 

Catarina (UDESC), Florianópolis, SC, 

Brasil 

Adaptação de um programa de ensino de 

compreensão leitora 

 

 

Elaine Braz & Sandra Guimarães 

Universidade Federal do Paraná – 

UFPR, Curitiba – Paraná, Brasil 

Compreensão da leitura: análise de práticas 

pedagógicas de professores do 3.° e 4.° anos do 

Ensino Fundamental 

 

MESA 10 

Sala 17  

 

Moderador:  

Patrícia Valente  

Márcio Leitão & Antónia Simões  
1Centro de Ciências Humanas, Letras 

e Artes, Universidade Federal da 

Paraíba, Brasil 

A influência dos recursos de coesão e da coerência 

no processamento da leitura 

Thais dos Santos1 & Vera Pereira 2 
1Universidade Federal do R G. Norte, 

Brasil  
2Pontifícia Universidade Católica do 

Rio Grande do Sul, Brasil 

Consciência sintática de crianças de 3.º, 4.º e 5.º 

anos do Ensino Fundamental 

Leandro Lemos do Prado  

Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul, Brasil 

Instrumentos de leitura para o gênero textual 

conto: um interface entre linguística e literatura 

Patrícia Valente & Jonas Rodrigues  

Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul, Brasil 

Pela constituição do professor-pesquisador: uma 

proposta de estruturação de protocolo para o 

estudo da consciência pragmática em sala de aula 

 Continua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Manhã 

  

3ª FEIRA | 05 SET 
 

10h15-12h30 COMUNICAÇÕES LIVRES  

 

 

 

 

 

 

MESA 11 

Auditório 2  

 

Moderadora:  

São Luís Castro  

Daniela Santos, Inês de Matos, Joana 

Silva, Mariana Cacela & Cláudia de 

Lima 
Centro de Desenvolvimento LógicaMentes, 

Lisboa, Portugal 

Programa de estimulação da leitura e escrita 

na perturbação do espectro do autismo 

São Luís Castro1, Lénia Carvalhais2 & 

Ulla Richardson3 
1Centro de Psicologia da Universidade do 

Porto, Faculdade de Psicologia e de 

Ciências da Educação da Universidade 

do Porto, Porto, Portugal 
2Université du Luxembourg, Maison des 

Sciences Humaines, Luxembourg 
3Agora Center, University of Jyväskylä, 

Finlândia. 

Melhorar a aprendizagem da leitura no 2.º ano 

com o Graphogame Fluente em Português: 

estudo de validação 

Janaina Weissheimer & Lígia Leite 

Universidade Federal do R G. Norte, 

Brasil  

The role of working memory in the 

development of reading in children: a 

longitudinal study 

 

 

 

 

MESA 12 

Auditório 1 

 

Moderadora: 

Joana Cruz 

 

Izabel Liviski & Sonia Haracemiv  

Universidade Federal do Paraná – 

UFPR, Curitiba – Paraná, Brasil 

O uso de novas tecnologias e a leitura de 

narrativas fotográficas como resgate da 

autoexpressão 

Joana Cruz1, Iolanda Ribeiro2 & 

Fernanda Viana3 
1Câmara Municipal de Matosinhos, 

Matosinhos, Portugal 

2CIPsi, Escola de Psicologia, 

Universidade do Minho, Portugal 

3 CIEC, Instituto de Educação, 

Universidade Minho, Braga 

JIL – jogos interativos de leitura: uma 

plataforma de promoção da leitura 

Tânia Fernandes & Fernanda 

Leopoldina Viana 

Universidade do Minho - CIEC, Portugal 

Compreender para ler, ler para compreender. 

Um programa de ensino explícito da 

compreensão da leitura para o 2º ano de 

escolaridade 

Joana Cruz1,  Patrícia Constante1 &  
Maria Mackaaij2 
1Câmara Municipal de Matosinhos, 

Matosinhos, Portugal 
2Câmara Municipal de Silves, Portugal 

“A ler vamos…” e “Ler cãofiante”: eficácia 

de uma intervenção no 2.º ano de escolaridade 

 

 

 

12h30-14h00 Pausa para Almoço 

 

Continua  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarde  
 

3ª FEIRA | 05 SET 
 

14h00-15h00 

Conferência 

 

Moderadora 

Irene Cadime  

Do we all become dyslexic for new scripts? The strange case of adult neoliterate 

dyslexia 

Helen Abadzi 

University of Texas (Arlington), Estados Unidos da América 

15h00-15h30 Intervalo 

 

EXPOSIÇÃO DE PÓSTERES 

Nºs 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

15h30-16h30 SIMPÓSIOS 

SIMPÓSIO 5 

Sala 20  

 

Moderadora: 

Diana Alves  

Diana Alves  

Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação, Universidade do Porto, 

Portugal 

“O crescer do ler”: promoção de 

competências de literacia emergente no 

contexto pré-escolar 

 

Mariana Sousa 

Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação, Universidade do Porto, 

Portugal 

O caso Maria: entre a aprendizagem 

escolar e o desenvolvimento 

socioemocional 

 

Sara Martins 

Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação, Universidade do Porto 

Avaliação e intervenção nas dificuldades 

de escrita: o caso do João 

Tânia Rocha  

Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação, Universidade do Porto 

Dificuldades de aprendizagem: 

operacionalização do modelo 

psicolinguístico 

SIMPÓSIO 6 

Auditório 1  

 

Moderadora: 

Ângela Chuvas Naschold 

 

Angela Chuvas Naschold  
Universidade Federal do R G. Norte, 

Brasil 

Metáforas, histórias ficcionais e 

compreensão do sentido na educação 

integral de crianças 

Janaina Weissheimer 

Universidade Federal do R G. Norte, 

Brasil 

Memória de trabalho e desenvolvimento 

da leitura em crianças 

Marly Amarilha 

Universidade Federal do R G. Norte, 

Brasil 

A leitura de poemas e a competência 

recepcional entre estudantes do ensino 

fundamental de escola pública brasileira 

Alessandra Cardozo de Freitas 

Universidade Federal do R G. Norte, 

Brasil 

A literatura e a educação: ação 

argumentativa na discussão de histórias 

SIMPÓSIO 7 

Auditório 2 

 

 

Moderadora:  

Íris Pereira 

Maria Elisa Sousa 

Escola Superior de Educação, Porto, 

Portugal 

Timor-Leste, país (singular) de língua 

oficial portuguesa 

 

Íris Susana Pereira 

Universidade do Minho, Portugal 

A montante da alfabetização em língua 

portuguesa como L2 na Guiné-Bissau. O 

ciclo comunicativo no primeiro ano de 

escolaridade. 

Maria Alfredo Moreira 

Universidade do Minho (CIED), 

Portugal 

Bases epistémicas e pedagógicas para a 

educação de aprendentes L2: o perfil do 

professor 

José Carvalho1, Íris Pereira1, 

Catarina Lopes2 & Carmen Aiveca2 
1 Universidade do Minho (CIED), 

Portugal 
2 FEC - Fundação Fé e Cooperação 

O desenvolvimento das capacidades de 

uso da Língua Portuguesa (L2) através do 

envolvimento em práticas de literacia 

significativas – Programa Ensino de 

Qualidade em Português na Guiné-Bissau 

Continua 

 

 



Tarde  
 

3ª FEIRA | 05 SET 
 

16h30- 17h30 COMUNICAÇÕES LIVRES   

MESA 13 

Auditório 2 

 

Moderadora: 

Iolanda Ribeiro 

Sílvia Aparecida Carvalho 

Universidade Estadual de Campinas, 

São Paulo – Brasil 

O ensino de leitura e escrita na escola 

municipal de São Paulo 1965-2005 

Maria Vieira & Joaquim Ramalho 

Universidade Fernando Pessoa, Porto, 

Portugal 

Estudo de impacto de programa 

fonolinguístico e gestual de intervenção 

em leitura e ortografia em crianças com 

dislexia 

Mailce Mota1, Anna Kuerten1, Peter 

Hagoort2 & Katrien Segaert3 
1U.F.S.C. Florianópolis/SC, Brasil  
2 Max Planck Institute for 

Psycholinguistics, 3U. Birmingham, 

UK  

O processamento sintático na dislexia do 

desenvolvimento: um estudo no 

paradigma de priming sintático 

Giovanna Medina, Fabíola de Souza 

& Sandra Guimarães 

Universidade Federal do Paraná – 

UFPR, Curitiba – Paraná, Brasil 

Avaliação das funções executivas em 

crianças brasileiras com dislexia do 

desenvolvimento 

 

 

 

 

MESA 14 

Auditório 1 

 

Moderador 

Fernando Azevedo 

 

 

Jane Hir & Sonia Haracemiv 

Universidade Federal do Paraná – 

UFPR, Curitiba – Paraná, Brasil 

The teaching of reading and writing with 

art and literature 

 

Fernando Azevedo1 & Ângela Balça2 
1 I.E. - U. Minho, Braga e CIEC 
2U. Évora e CIEC  

Práticas de fomento à leitura literária 

 

 

Vanessa Cordeiro & Sonia 

Haracemiv 

Universidade Federal do Paraná – 

UFPR, Curitiba – Paraná, Brasil 

Draft remedy of penalty for reading: 

release or condition 

 

 

Laura Rezende & Maria Castro  

Faculdade de Informação e 

Comunicação, Universidade Federal 

de Goiás, Brasil 

A biblioteca escolar na formação do 

leitor promovendo a criação do 

conhecimento: projeto de pesquisa e 

extensão “biblioteca modelo” da 

Universidade Federal de Goiás 

MESA 15 

Sala 17  

 

Moderadora  

Cristina Parente  

 

Claudia Rahal 

Colégio Monteiro Lobato, Brasil 

Ensinar pela palavra e pela contação de 

histórias: um encantamento necessário 

nas séries iniciais 

Karina de Fátima Gomes & Solange 

de Melo Barbosa² 

Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul, Brasil  

O projeto Sacolateca como incentivo de 

leitura comunitária: envolvendo escolas 

e família para a construção de leitores 

autônomos 

Michele Oliveira & Graziela 

Giacomazzo 

Universidade do Extremo Sul 

Catarinense, Criciúma-SC, Brasil 

Literacia digital crítica: Categorias 

filosóficas de análise 

Bruna de Almeida, Aroraima Prado 

& Rita Rausch  

Centro de Ciências Educação Artes e 

Letras, Fundação Universidade 

Regional de Blumenau/SC, Brasil 

Possibilidades de leitura e escrita a partir 

das rodas e brincadeiras infantis 

 

 

 

Continua 

 

 

 

 

 

 

 



Tarde  
 

3ª FEIRA | 05 SET 
 

16h30- 17h30 COMUNICAÇÕES LIVRES  

MESA 16 

Sala 16  

 

Moderadora 

Ana Sucena 

 

 

Rita Cardoso & Ana Costa 

Universidade Fernando Pessoa, 

Porto, Portugal 

Avaliação da eficácia de um programa de 

promoção de competências de leitura e escrita 

no pré-escolar - Literacia emergente 

João Batista Araújo e Oliveira 

IDados e Instituto Alfa e Beto, Brasil 

Políticas de alfabetização no Brasil: um passo 

avante, dois para trás 

Cristina Garrido1, Ana Filipa 

Silva12, Helena Freitas13, Maria José 

Mata1, Ana Rita Machado12, 

Patrícia Ferreira Marques14, Ana 

Afonso14, Marisa Lousada35, Ana 

Paula Vale6, Ana Sucena127 

1CIIL 2Instituto Politécnico do Porto, 

Porto, Portugal 
3Escola Superior de Saúde - U.Aveiro 
4Câmara Municipal do Porto, 

Portugal 
5Center for Health Technology and 

Services Research - U.Aveiro 6UTAD, 

Vila Real, Portugal 
7CIEC, U.Minho, Portugal  

Programa de promoção da linguagem e 

consciência fonológica no jardim de infância: 

Estudo follow up e avaliação do impacto na 

aquisição da leitura 

Danielle Castro & Sylvia Barrera 

Universidade de S. Paulo, Brasil 

 

Impacto das competências de letramento 

emergente na aprendizagem inicial da leitura 

e da escrita 

 

 

 

17h-17h15 

 

Sessão de 

Encerramento 

 

Auditório 1 

 

Sessão de encerramento  

Graça Simões Carvalho – Diretora do Centro de Investigação em Estudos da Criança 

 

 

 

17h15-19h45 MINICURSOS / WORKSHOPS  

 

 

Auditório 1 

Vera Pereira1, Ângela Naschold2 & Thaís dos 

Santos1 

1Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul, Brasil PUCRS 
2 Universidade Federal do R G. Norte, Brasil 

Minicurso 1 – Jogos de decodificação e 

compreensão na aprendizagem inicial da 

leitura e da escrita 

 

 

Auditório 2  

Cláudia Rahal1, Patrícia Valente2 & Leandro 

do Prado2 
1Colégio Monteiro Lobato, Brasil 
2Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul, Brasil PUCRS 

Minicurso 2 – Brincar com a palavra: contar e 

encantar pela descoberta das palavras nas 

histórias infantis de textos literários e de 

histórias em quadradinhos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXPOSIÇÃO DE PÓSTERES  

Tarde 

 
 

2ª FEIRA| 04 SET 
 

 

 

1 

Giuliana Ramires & Jane Correa 

Instituto de Psicologia, 

Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Brasil 

Perfis linguístico-cognitivos na leitura precisa de palavras no português 

brasileiro 

 

 

2 

Marcela F. Corrêa & Cláudia 

Cardoso-Martins 
1Universidade Federal do Vale do 

São Francisco, Petrolina, 

Pernambuco, Brasil 

2Universidade Federal de Minas 

Gerais, Belo Horizonte, Minas 

Gerais, Brasil 

Correlates of attrition rates in adult literacy programs in Brazil 

 

3 
Antonina Cunha 

Colégio Novo da Maia, Maia, 

Portugal 

Desenvolvimento de um projeto de leitura e escrita braille 

 

 

4 

Sandra Gonçalves1, Ana Sousa2, 

Catarina Assunção2 & Joana 

Gabriel2 
1 Serviço de Educação e Apoio 

Especializado, Colégio Novo da 

Maia, Maia, Portugal 
2 Colégio Novo da Maia, Maia, 

Portugal 

Desenvolvimento de um programa de promoção da fluência em leitura 

em alunos do 2.º ano de escolaridade 

 

 

 

5 
Rita Cardoso & Ana Costa 

Universidade Fernando Pessoa, 

Porto, Portugal 

Promotion of school success: application of an emerging literacy 

program 

 

6 

Tânia Quintal & Fraulein Vidigal 

de Paula 

DPADP, Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo, São 

Paulo, Brasil 

As habilidades metalinguísticas e a aprendizagem da leitura e da escrita: 

concepções presentes na formação inicial de pedagogos brasileiros 

7 
Nuno Pinto & Ana Costa 

Universidade Fernando Pessoa, 

Porto, Portugal 

Desenvolvimento de competências atencionais em crianças com 

dificuldades de aprendizagem: estudos de caso 
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Tarde 

 
 

3ª FEIRA | 05 SET 
 

 

 

 

8 

Ana Albuquerque & Margarida  

Alves Martins 

Centro de Investigação em Educação, 

ISPA - Instituto Universitário, Lisboa, 

Portugal 

Promoção de competências metalinguísticas e sucesso na leitura 

9 
Dina Sereno & Inês Gomes 

Universidade Fernando Pessoa, 

Porto, Portugal 

“Era uma vez um ____________”: a eficácia do método cloze na 

promoção da compreensão leitora 

 

10 

Carolina Romão, Joana Manuel, 

Joana Silva, Ana Catarina Baptista 

& Susana Rodrigues 

Escola Superior de Saúde, 

Universidade do Algarve, Faro, 

Portugal 

Da linguagem oral à linguagem escrita – o conhecimento dos professores 

do 1.º ciclo e dos educadores de infância 

 

11 

Florbela Henriques1 & Inês Gomes2 
1 Santa Casa da Misericórdia da 

Murtosa, Bunheiro  
2 Faculdade de Ciências Humanas e 

Sociais, Universidade Fernando 

Pessoa, Porto, Portugal 

O papel do meio na descoberta do “Nemas” 

 

 

12 

Márcio Martins Leitão & Gabriele 

Marolla 

Faculdade de Ciências Humanas, 

Letras e Artes, Universidade Federal 

da Paraíba, João Pessoa, Brasil 

Mapeamento da relação entre tamanho e familiaridade de palavras e 

custo de processamento na leitura 

 

13 

Fraulein Vidigal de Paula, Daniela 

Farina, Caroline Brito & Amanda 

Novo 
DPADP- Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo, São 

Paulo, Brasil 

Fluência na leitura de palavras: o efeito da escolaridade, da formação 

morfológica e da lexicalidade 

 

14 

Denise Dias Almeida, Alina Spinillo 

& Ilka Medrado 

Universidade Federal de Pernambuco 

- UFPE, Recife, Brasil 

Compreensão de texto argumentativo em crianças 

 

 

http://www.ip.usp.br/
http://www.ip.usp.br/
http://www.ip.usp.br/
http://www.ip.usp.br/
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A PROMOÇÃO DA LEITURA E ESCRITA NO 1º CICLO: MEDIDA PREVENTIVA PARA O SUCESSO 

ESCOLAR 

PROMOTING READING AND WRITING IN PRIMARY EDUCATION: PREVENTIVE ACTION TOWARDS 

SCHOOL SUCCESS 

José Verdasca, Ana Neves, José Fateixa, Helena Fonseca, 

Marta Procópio e Teodolinda Magro 

Estrutura de Missão, Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, 

Ministério da Educação, Portugal 

pnpse@pnpse-min-educ.pt 

 
 

Resumo: O Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE), criado pela Resolução do Conselho 

de Ministros nº 23/2016, surge com o objetivo de promover um ensino-aprendizagem de qualidade para todos, num 

quadro de valorização da igualdade de oportunidades e do aumento da eficiência e qualidade das escolas. Assume 

como princípio base que são "as comunidades educativas quem melhor conhece os seus contextos, as dificuldades 

e potencialidades, sendo, por isso, quem está melhor preparado para encontrar soluções locais e conceber planos 

de ação estratégica, pensados ao nível de cada escola, com o objetivo de melhorar as práticas educativas e as 

aprendizagens dos alunos." Os planos de ação estratégica, elaborados pelos agrupamentos de escolas e escolas 

não agrupadas (AE/ENA), foram orientados para conterem medidas com sustentabilidade, eficiência e relevância 

pedagógica. Neste último caso, especificamente medidas de caráter preventivo, focadas nos anos iniciais de ciclo, 

prevendo alterações de dinâmicas de trabalho, diferenciação e inovação pedagógicas e reforço do trabalho 

colaborativo dos docentes. Nesta perspetiva mais de metade dos 663 dos AE/ENA investiram em medidas de 

promoção de leitura e/ou escrita no 1º e 2º anos de escolaridade, uma vez que a percentagem de alunos que 

apresentam dificuldades e insucesso, na aprendizagem da leitura e da escrita no 1.º ciclo é elevada, como 

comprovam os resultados obtidos pelos alunos portugueses nos exames nacionais de Português de 4.º ano. Investir 

nestas medidas é investir na prevenção do insucesso escolar, pois as competências de leitura adquiridas no 1.º e 

2.º anos são fundamentais para o desenvolvimento das competências de leitura nos anos subsequentes, diminuindo 

os alunos com dificuldades ao nível da fluência de leitura e com desvantagem académica. Para uma implementação 

mais efetiva desta e de outras medidas, pretende-se que sejam acompanhadas de formação contínua dos docentes, 

providenciada pelos centros de formação de associação de escolas, assim como de medidas de convergência 

escolar com as comunidades locais, num trabalho integrado em prol do sucesso escolar que é responsabilidade de 

todos. 

Palavras-chave: sucesso escolar, PNPSE, leitura, 1º ciclo 

 

Abstract: The National Program for Promotion of School Success (PNPSE), created by the Resolution of the 

Council of Ministers n.º 23/2016, has the aim of promoting quality teaching and learning for all students, in a 

framework of enhancing equal opportunities and increasing the efficiency and quality of schools. It assumes as a 

basic principle that educational communities are the ones that best know their one contexts, difficulties and 

potentialities, and are therefore better prepared to find local solutions and create strategic action plans, for each 

school, with the goal of improving educational practices and student learning. " The strategic action plans, created 

by clustered schools and non-clustered schools (CS / NCS), were oriented to comprise sustainable, efficient and 

pedagogically relevant actions. In the latter case, specifically preventive measures, focused on the initial years of 

the primary school, anticipating changes in teaching dynamics, differentiation and pedagogical innovation and 

reinforcement of the collaborative work of teachers. In this perspective, more than half of the 663 CS / NCS involved 

in PNPSE created measures for the 1st and 2nd years of primary school aiming the promotion of reading and / or 

writing, since there are evidence that there is a high percentage of students who present difficulties in reading and/ 

or writing, as was shown by the results obtained in the national exams of Portuguese, done by 4th year students. 

Encouraging these measures is investing in the prevention of school failure, since the reading skills acquired in the 

1st and 2nd years of primary schools are fundamental for the development of reading skills in subsequent years, 

reducing the students with difficulties in reading fluently and with academic disadvantage. For a more effective 

implementation of this and other actions, it is intended that they be accompanied by in-service teacher training, 

provided by training centers for teachers of associated CS/NCS, as well as by school convergence measures with 

local communities, considering this integrated work to attain school success, which is everyone's responsibility. 

Keywords: school success, PNPSE, reading, primary school 
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APRENDER A LER E A ESCREVER EM PORTUGAL 

LEARNING TO READ AND TO WRITE IN PORTUGAL 

 

Mª de Lurdes Rodrigues 
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa 

maria.rodrigues@iscte-iul.pt 
 
 
 
 

Resumo: Em Portugal o fenómeno da retenção regista níveis muito acima dos encontrados nos restantes 

países da OCDE, e  tem uma expressão dramática no 2º ano de escolaridade. As suas reais causas 

encontram-se ainda estudadas de forma pouco continuada, mas os dados disponíveis apontam 

inequivocamente para uma associação significativa a problemas na aprendizagem da leitura. Nesta mesa 

procede-se à apresentação e exploração crítica do estudo «Aprender a ler e escrever em Portugal», cujo 

principal objetivo é o de aprofundar os conhecimentos sobre o problema do insucesso nos primeiros anos 

de escolaridade, permitindo assim decisões mais adequadas e fundamentadas em termos de 

intervenção. Pretende-se, simultaneamente, incentivar a comunidade científica a fornecer mais contributos 

para  uma discussão informada desta problemática, bem como reconhecer modos de ação que promovam o 

seu combate efetivo. 

Palavras-chave: retenção; insucesso escolar; aprendizagem da leitura 

 

 

Abstract: In Portugal the phenomenon of class retention is much higher than in the other OCDE  countries, 

and has a dramatic expression in the second year/grade of primary school. The causes of such a problem 

have been studied but in a discontinuous way. The data available point unequivocally to a significant 

association  between insucess (and retention) and reading problems. In this round table the data of the study 

«Learning to read and write in Portugal» will be presentend and criticaly explored. The main objective of this 

study is to deepen the knowledge about the problem of school failure in the first two schooling years, and 

therefore allow more appropriate and informed decisions in terms of intervention strategies. At the same time, 

this round table aims to encourage the scientific community to contribute to an informed discussion about this 

problem, as well as to develop effective actions for its resolution.  

Keywords: school grade retention, school failure; learning to read 
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COMO ALFABETIZAR ADULTOS 

TEACHING ILLITERATE ADULTS TO READ 

 

Régine Kolinsky 
Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS 

Université Libre de Bruxelles, Belgium 
kolinsky.regine@ulb.ac.be 

 

Resumo: No mundo cerca de 750 milhões de adultos carecem das habilidades básicas de ler e escrever, 

segundo os últimos dados disponibilizados pelo Instituto de Estatística da UNESCO. Assim, cerca de 15% da 

população mundial é iletrada. Argumentarei que esta situação pode ser mudada de maneira relativamente 

fácil. Em primeiro lugar, o nosso trabalho anterior mostrou que o cérebro humano adulto conserva um grau 

suficiente de plasticidade. Embora em geral os indivíduos que aprenderam a ler e escrever na idade adulta 

leiam com menor fluência e apresentem mais baixos níveis de ativação cerebral do que aqueles que 

aprenderam a ler na infância, a nível igual de desempenho em leitura não observámos qualquer diferença 

pronunciada entre os grupos. Em segundo lugar, mostrarei que há evidência científica que pode ajudar a 

elaborar um método de ensino tendo por objetivo erradicar o analfabetismo adulto. Em particular, 

argumentarei que os resultados de estudos de treino de adultos em curtos períodos de tempo confirmam os 

dados relativos aos métodos de ensino e aos processos de aprendizagem que têm sido colecionados ao 

longo das últimas quatro décadas sobre a aquisição da literacia alfabética pelas crianças. Em seguida, 

discutirei os princípios gerais que, segundo a evidência disponível, devem inspirar qualquer método que 

destinado a desenvolver rapidamente as habilidades básicas de literacia alfabética. Enfim, apresentarei 

evidência preliminar sugerindo que a implementação desses princípios permite de facto ensinar adultos 

completamente iletrados a decodificar palavras e pseudo-palavras num intervalo de tempo muito curto.     

Palavras-chave: Analfabetismo adulto; plasticidade do cérebro adulto; métodos de ensino 

 

 
 
 

Abstract: About 750 million adults worldwide lack basic reading and writing skills, according to the UNESCO 

Institute for Statistics latest available data. Thus, about 15% of the world’s population is illiterate.  I will argue 

that this situation can be changed relatively easily. First, our former work has shown that the adult human brain 

keeps enough plasticity: Although individuals who have learned to read in adulthood read less fluently and 

generally have lower brain activation levels than those who have learned to read in childhood, at equal reading 

performance, we did not observe any pronounced difference in cerebral activations between them. Second, I 

will show that there is scientific evidence that may help design a teaching method aimed at eradicating adult 

illiteracy. In particular, I will argue that the results of short-term training adult studies having contrasted different 

methods confirm the data relative to teaching methods and learning processes that were gathered these last 

four decades on alphabetic literacy acquisition by children. I will then discuss the general principles that, 

according to the available evidence, should underlie any method aiming at rapidly developing alphabetic 

literacy basic skills. Lastly, I will present preliminary evidence suggesting that implementing these principles 

does indeed allow teaching fully illiterate adults to decode words and pseudo-words in a very short period of 

time.  

Keywords: adult illiteracy; adult brain plasticity; teaching methods 
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SISTEMA RAMOS: UM NOVO MÉTODO PARA CAPTURA MULTIMODAL DE PROCESSOS DE 

ESCRITURA A DOIS NO TEMPO E NO ESPAÇO REAL DA SALA DE AULA 

RAMOS SYSTEM: A NEW METHOD FOR MULTIMODAL CAPTURE WRITING PROCESS BY TWO 
STUDENTS IN TIME AND IN REAL SPACE IN THE CLASSROOM 

 

Eduardo Calil 
Universidade Federal de Alagoas, Brasil 

eduardocalil@me.com 
 

 

Resumo: Os estudos sobre a produção textual em sala de aula, envolvendo alunos nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, tomam maioritariamente como objeto de estudo os textos escritos pelos alunos e 

entregues ao professor. Mesmo estudos vinculados à Genética Textual do texto escolar (Fabre, 1990, Abaurre 

et al., 1997; Boré, 2010), que visam a analisar o processo de escrita do aluno, tomam os produtos escritos 

(rascunhos, versões, reescritas) como objeto. No entanto, as interpretações do processo, muitas vezes 

indicadas através das análises de rasuras (ação recursiva envolvendo operações metalinguísticas) feitas pelo 

aluno, limita-se ao que ficou registrado no produto. Não é possível ter acesso, através do produto, ao que de 

fato se passou no processo. Isto é, não há evidências precisas sobre o momento exato em que uma rasura 

foi feita durante o texto em curso e o que levou o aluno a rasurar naquele ponto do texto (o que ele pensou 

quando fez a rasura?). Para avançarmos na compreensão do processo de escrita e, em particular, do que se 

passa entre os alunos escreventes e o professor, durante produção textual em sala de aula, desenvolvemos 

um sistema de captura multimodal, capaz de oferecer ao pesquisador informações simultâneas e 

sincronizadas entre o produto e o processo. Este sistema permite a articulação de 3 registros semióticos: 

registro visual, registro sonoro e registro escrito. O primeiro captura o contexto da sala de aula e interação 

entre alunos e professor; o segundo registra a fala espontânea dos alunos escreventes e o diálogo com o 

professor; e o terceiro apresenta o traço da caneta no tempo da linearização do texto e no espaço da folha 

de papel. Apresentaremos, nesta conferência, como esse sistema funciona, evidenciando seu potencial para 

a construção de conhecimentos neste campo de estudos. Serão dados alguns exemplos dos diferentes modos 

de pensar de alunos recém alfabetizados, relacionados às operações metalinguísticas feitas durante o texto 

em curso. Estes exemplos fazem parte dos corpora coletados recentemente spelo Projeto InterWriting, em 

salas de aula do Brasil, da França e de Portugal. 

Palavras-chave: Interação, registro de dados, multimodalidade, alfabetização, produção textual, fala 
espontânea, conhecimento metalinguístico. 
 

Abstract: The studies on the textual production in the classroom, involving students in the early years of elementary 

school, take as object of study the texts written by the students and given to the teacher. Even studies related to the 

Textual Genetics of the school text (Fabre, 1990; Abaurre et al., 1997; Boré, 2010), that aim at analyzing the 

student’s writing process, take the written products (drafts, versions, rewritings) as the objects. However, the process 

interpretations, many times indicated through the analysis of the erasures (recursive action involving metalinguistic 

operations) made by the students, are limited to what was registered on the product. It is not possible to have access, 

through the product, to what, in fact, passed during the process. It means that there are no precise evidences on 

the exact moment when an erasure was made during the ongoing text and what took the student to make an erasure 

on that point of the text (what did he think when he made the erasure?). To advance in the comprehension of the 

writing process, and, in particular to what is passing between the student-writers and the teacher, during the textual 

production in the classroom, we developed a system of multimodal capture, capable of offering simultaneous 

information to the researcher, synchronized between the product and the process. This system allows the articulation 

of 3 semiotic registers: visual register, sound register and written register. The first one captures the context of the 

classroom and the interaction between the students and the teacher; the second one registers the spontaneous 

speech between the student-writers and the third one presents the pen’s trace in time of the text linearization and 

on the space of the sheet of paper. We will present, in this conference, how this system works, highlighting its 

potential evidence to building knowledge in this field of studies. Some examples will show the recently-alphabetized 

students’ way of thinking, related to the metalinguistic operations made during the ongoing text. These examples 

are part of the corpora collected recently by the InterWriting Project, in classrooms of Brazil, France and Portugal. 

Keywords: Interaction, data logging, multimodality, literacy, textual production, spontaneous speech, 
metalinguistic knowledge 



11 

 

PREPARAR E FORMAR SUJEITOS LETRADOS 

FOSTERING AND TEACHING LITERACY 
 

 

José Morais 
Professor emérito, UNESCOG, CRCN 

Université Libre de Bruxelles (ULB), Bélgica 
jmorais@ulb.ac.be 

 
 
 

Resumo: Os seres humanos não devem considerar os conceitos como lhes sendo impostos por qualquer 

entidade ou poder. Todos os conceitos, incluindo obviamente o conceito de literacia, são invenções humanas. 

Isto implica que devemos sentir-nos livres de adaptar o conceito de literacia aos desafios da nossa sociedade 

em mutação. Nesta apresentação proponho um conceito multidimensional de literacia que não se limita às 

habilidades de leitura e escrita mas abraça, através da utilização daquelas habilidades, não só a aquisição e 

comunicação mas também a criação original de conhecimento e de ideias e valores (sejam eles sociais, 

estéticos ou éticos). É tomando em conta esse conceito que é possível estimular a literacia em todas as 

crianças, na família, mais adiante na escola e finalmente na educação superior. Esse conceito deverá também 

fornecer a base referencial para a preparação do apropriado contingente de professores de literacia que é 

necessariamente amplo e heterogéneo e que em breve incluirá agentes tanto humanos como artificiais.  

Em seguida, (i) examinarei a atual situação da literacia e do ensino da literacia no mundo, (ii) indicarei tanto 

as exigências específicas associadas ao caso particular da aprendizagem da leitura e da escrita alfabéticas 

como a maneira de as ter em conta, (iii) ilustrarei algumas vias de integração da aprendizagem das habilidades 

de literacia e da educação do pensamento letrado crítico, e (iv) recomendarei um conjunto de guias para o 

acompanhamento e a avaliação do avanço da literacia.               

Palavras-chave: literacia; habilidades de leitura e escrita; ensino e aprendizagem; pensamento letrado crítico. 

 
 

Abstract: Humans ought not to consider concepts as imposed on them by whichever entity or power. All the 

concepts, including obviously the concept of literacy, are human inventions. This implies that we must feel free 

to adapt the concept of literacy to the challenges of our changing society. In this keynote I propose a 

multidimensional concept of literacy that is not limited to the abilities of reading and writing but embraces, 

through the use of these skills, not only the acquisition and communication but also the original creation of 

knowledge and of ideas and values (be them social, aesthetical or ethical). It is by taking such a concept into 

account that one can boost literacy in all children, from family on to school, and eventually high-level education. 

That concept should also provide the referential basis for preparing the required contingent of literacy teachers, 

who are necessarily broad and heterogeneous and who very soon will comprise both human and artificial 

agents. Then, I (i) examine the present situation of literacy and literacy teaching in the world, (ii) indicate both 

the specific demands associated to the particular case of learning alphabetic reading and writing and how 

these demands can be encountered, (iii) illustrate some pathways for integrating the learning of literacy skills 

with the education of critical literate thinking, and, (iv) recommend a set of guidelines to follow up and evaluate 

literacy advancement.   

Keywords: literacy; reading and writing skills; teaching and learning; critical literate thinking 
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DO WE ALL BECOME DYSLEXIC FOR NEW SCRIPTS? THE STRANGE CASE OF ADULT 

NEOLITERATE DYSLEXIA 

SERÁ QUE TODOS SERÍAMOS DISLÉXICOS SE ALFABETIZADOS EM ADULTOS?  
 

Helen Abadzi 

University of Texas (Arlington) 

habadzi@gmail.com 

 
 
 

Resumo: Os adultos que aprendem a ler a a escrever mostram dificuldade em desenvolver uma leitura 

fluente. Tipicamente leem de forma hesitante e com pouca compreensão e retenção da informação lida. A 

palestra apresentará a hipótese de que as limitações observadas na leitura dos adultos recém alfabetizados 

ocorrem devido ao período sensível das funções perceptivas de baixo nível no cérebro, necessárias para a 

aprendizagem da leitura. Este fenómeno, que pode ser deonominado “dislexia em adultos recém 

alfabetizados”, tem recebido pouca atenção e pesquisa, possivelmente porque apenas um número reduzido 

de adultos precisa ser alfabetizado, pois o analfabetismo resultante de falta de escolarização é raro nos países 

industrializados, nos quais são efetuados a maioria dos estudos sobre a leitura. Assim sendo, seria desejável 

que os especialistas na área se dedicassem, de forma intensa e extensa, à realização de pesquisas sobre 

este estranho fenômeno. 

Palavras-chave: alfabetização de adultos; dislexia, leitura  

 
 

Abstract: Adults learning new scripts find it hard to become automatic readers. They typically read haltingly, 

understand little of what they read, and may forget how to read.  The lecture will present the hypothesis that 

halting reading among adult neoliterates is due to low-level perceptual functions in the brain that have a 

sensitive period.This phenomenon could be called “adult neoliterate dyslexia.” It has received little research 

or attention, possibly because few adults need to learn new scripts.  Also unschooled illiterates are rare in 

industrialized countries where most reading studies are carried out. It is hoped that reading specialists can 

conduct more extensive research on this strange phenomenon. 

Keywords:adult literacy, dyslexia, reading 
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SIMPÓSIO 1 

APRENDIZADO INICIAL DA LEITURA E DA ESCRITA: FUNDAMENTOS, METODOLOGIAS E 

TECNOLOGIAS 

 
EARLY READING AND WRITING LEARNING: FOUNDATIONS, METHODOLOGIES AND 

TECHNOLOGIES 
 
 

Ângela Chuvas Naschold, Maria da Graça Pinto, Vera Wannmacher Pereira,  

Cláudia Rahal e Leandro do Prado 

 
 
 

Resumo: O objetivo deste simpósio é promover discussões e reflexões sobre o aprendizado inicial da leitura 
e da escrita que possam interessar a pesquisadores e professores que atuam nesse foco nos diversos níveis 
de ensino. Desse modo, as comunicações apresentam estudos realizados sobre o tema, expondo seus 
fundamentos, suas metodologias e tecnologias. 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract: This symposium aims to foster discussions and reflections on early reading and writing learning, in 
which researchers and teachers working with this focus at different teaching levels may be interested. The 
communications present studies on this subject by showing its foundations, methodologies and technologies. 
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A APRENDIZAGEM DA LEITURA E DA ESCRITA APOIADA NUM OLHAR SOBRE O ORAL E SOBRE 

FORMAS DE PRÉ-LEITURA E DE PRÉ-ESCRITA 

LOOKING AT READING AND WRITING LEARNING FROM THE POINT OF VIEW OF ORAL LANGUAGE, 

PRE-READING AND PRE-WRITING 

 
Maria da Graça L. Castro Pinto 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

Centro de Linguística da Universidade do Porto 

mgraca@letras.up.pt 
 
Resumo: A entrada no mundo da escrita pode ser sentida pela criança como uma transição que nem sempre 

lhe seja fácil, porquanto se pode considerar um dos muitos saltos qualitativos que a aguardam na sua 

existência. O muito que se tem investido para que, na sociedade grafocêntrica em que as nossas crianças se 

encontram inseridas, essa entrada se revista de naturalidade não tem apresentado sempre os resultados 

esperados tendo em conta o que delas se vai requerer posteriormente em matéria de leitura e de escrita. Uma 

aproximação à leitura e à escrita tal como a espera a Sociedade da Informação e ainda mais a Sociedade do 

Conhecimento terá de assentar em bases muito sólidas que facultem uma automatização rápida da decifração 

e da soletração para que rapidamente a leitura e a escrita se processem sem que a memória operatória esteja 

demasiado ocupada com essas etapas iniciais desses processos verbais. Considera-se, assim, que seja 

propiciado à criança um ambiente verbal que lhe faça sentir uma continuidade entre as duas modalidades de 

uso da língua: a fala e a escrita. Desse ambiente, espera-se o exercício de atividades em torno da linguagem 

que estabeleçam a ponte necessária entre ambas as modalidades com vista a que a criança não venha a 

estranhar um vocabulário mais alargado, o correspondente conhecimento conceptual e as estruturas 

sintáticas mais elaboradas que raramente terá encontrado até aí nas suas conversas do dia-a-dia ou no que 

ouve na televisão, mas que lhe passarão a ser oferecidas pelo material escrito que a aguarda. Ao mesmo 

tempo, antes da iniciação oficial à leitura e à escrita, aconselha-se que a criança seja colocada perante 

material visual e auditivo que lhe seja apresentado numa sequência de três elementos, quantidade relevante 

para quem passará a ter de lidar com a leitura e com a escrita por permitir uma relação ordinal e de 

transitividade, que ela terá de percecionar, reter e depois reproduzir na sua ausência e na ordem em que lhe 

foi apresentado.Nesta comunicação, procura-se mostrar também como atuar a fim de preparar a criança para 

essa fase de pré-leitura e de pré-escrita.  

Palavras-chave: Aprendizagem da leitura e da escrita. Linguagem oral. Pré-leitura. Pré-escrita. 

 
 

Abstract: To start to read and write may be felt by the child as a difficult moment of transition similar to others 

s/he may experience throughout life. In our graphocentric society, what has been made to render the entrance 

in the writing world easier has not always had the expected results when one has in mind future performances 

in terms of reading and writing. The expected reading and writing approach in an Information Society and even 

more in a Knowledge Society has to be based upon solid bases which enable a quick automatisation of 

decoding and spelling so that reading and writing as skills will be processed without overloading working 

memory with the initial stages of these verbal processes. It is then advised to offer the child a verbal 

environment which leads him/her to feel the two modalities of language use (speaking and writing) as a 

continuum. From the mentioned environment, one expects the practice of language activities which establish 

a bridge between both modalities. Indeed, it is important that the child does not feel strange the diference 

between the language s/he is faced with everyday and the enlarged vocabulary, the corresponding conceptual 

knowledge, as well as the more elaborated syntactic structures of the written language. At the same time, 

before entering school, it is advisable that the child will be faced with visual and auditive material in sequences 

of three items, which s/he has to perceive, retain and reproduce in the absence of the model, obeying to the 

order in which they have been presented. The quantity three is a relevant one for those who are going to deal 

with reading and writing because of its ordinal and transitive relationship. In this presentation, the focus will 

also be in giving cues to prepare the child to practise pre-reading and pre-writing. 

Keywords: Reading and writing learning, Oral language, Pre-rgeading, Pre-writing. 
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LEITURA + NEUROCIÊNCIAS NOS RITUAIS ESCOLARES 

  READING + NEUROSCIENCES IN SCHOOL RITUALS 

 
 

 

Angela Chuvas Naschold  
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

anaschold@gmail.com 
Vera Wannmacher Pereira  

Pontifícica Universidade Católia do Rio Grande do Sul (PUCRS) 
vpereira@pucrs.br 

 
 
 

Resumo: Crianças são exploradores naturais do ambiente em que vivem e, ao mesmo tempo em que revelam 

necessitar de uma rotina regular de atividades pedagógicas de referência, demonstram prazer quando a rotina 

é rompida de forma interessante e prazerosa. São apresentados o resultados da aplicação de atividades de 

leitura e escrita do projeto Leitura + Neurociências. As atividades foram dimensionadasa partir de duas 

pesquisas realizadas com crianças (NASCHOLD et al., 2015) esão compostas por 70 tipos de materiais com 

características inovadoras, tais como:  portfólios didáticos, jogos analógicos e digitais, objetos metafóricos e 

fichas para contar histórias, brinquedos (sobre as atividades) a serem construídos pelas próprias crianças, 

fichas imantadas, dados das formas das letras e das palavras e palavras-geradoras, entre outros  materiais. 

O referido material de ensino da leitura e da escrita foi aplicado à cerca de 1.000 crianças da rede pública de 

ensino do município de Ipanguaçu, localizado na região de cultivo de frutas do Vale do Açu (RN), e em duas 

escolas de Natal (RN), sendo uma municipal e outra comunitária; nesta última, a clientela é formada por 

crianças em situação de risco social. O trabalho também envolveu a aplicação do IDEIA (Instrumento de 

Diagnóstico das Etapas Iniciais da Alfabetização), que consiste numa bateria de 15 testes de leitura e escrita 

aplicados antes e depois dos materiais de leitura e escrita. A análise dos resultados do IDEIA demonstrou 

que o material do Projeto Leitura + Neurociências tem o potencial de contribuir para os índices de sucesso 

escolar na alfabetização das comunidades educativas que a ele tenham acesso. 

Palavras-chave: Alfabetização. Neurociências. Rituais escolares. 

 
 

Abstract: Children naturally explore the environment where they live. At the same time they evidence a need 

for a routine of regular pedagogical activities as a reference, they show pleasure when this routine is disrupted 

in an interesting and pleasant way. This communication presents the results of the application of reading and 

writing activities designed in the Project Reading + Neurosciences. The activities were designed from two 

researches involving children (NASCHOLD et al., 2015) and comprehend 70 types of innovative materials, 

such as: didactic portfolios, analogical and digital games, metaphorical objects and cards to tell stories, toys 

(related to the activities) to be built by the children, magnetized cards, dice showing letter shapes and words, 

among other materials. Such set o materials for reading and writing teaching was used by approximately one 

thousand children attending public schools in the city of Ipanguaçu, located in the region of fruit cultivation in 

Açu Valley (RN), and two schools in the city of Natal (RN), one of them belonged to the city educational network 

and the other was a community school. In the latter, the students were children at social risk. This work also 

involved the application of IDEIA (Instrument of Diagnosis of Early Literacy Stages), which consists of a set of 

15 reading and writing tests to be applied before and after the use of the reading and writing materials. The 

analysis of the results of IDEIA has shown that the material designed by the Project Reading + Neurosciences 

may contribute to increase literacy rates in the communities where it is available.  

Keywords: Literacy, Neurosciences, School rituals. 
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JOGOS VIRTUAIS NA ESCOLA: UM ESTUDO SOBRE COMPREENSÃO LEITORA E CONSCIÊNCIA 

TEXTUAL COM CRIANÇAS EM PROCESSO DE APRENDIZAGEM DA LEITURA E DA ESCRITA 

VIRTUAL GAMES AT SCHOOL: A STUDY ON READING COMPREHENSION AND TEXTUAL 

AWARENESS IN CHILDREN ALONG THE PROCESS OF READING AND WRITING LEARNING 

 

 

Vera Wannmacher Pereira  
Pontifícica Universidade Católia do Rio Grande do Sul (PUCRS) 

vpereira@pucrs.br 
Thaís Vargas dos Santos 

Colégio Monteiro Lobato/BR 
thais.vsantos@hotmail.com 

 
 
 

Resumo: Esta comunicação tem como objetivo relatar pesquisa desenvolvida com a finalidade de contribuir 

para o processo de alfabetização de crianças do 2º ano inicial que decodificam, mas que apresentam 

dificuldades de compreensão. Foram construídas atividades em tecnologia virtual para a leitura de diferentes 

gêneros textuais por alunos desse nível escolar. Teoricamente, a pesquisa está fundamentada nos estudos 

psicolinguísticos da leitura (Goodman, 1991; Leffa, 1996; Kato, 2007; Dehaene 2012), com foco no 

desenvolvimento da consciência textual (Gombert, 1992) e na interface com a Educação e a Computação. 

Metodologicamente, a pesquisa contempla: a elaboração dos materiais de ensino (atividades de 

compreensão em ambiente virtual) para uso em situação de oficina nas aulas do 2ª ano escolar; e a 

construção dos instrumentos de pesquisa (pré e pós-testes de compreensão) aplicados antes e depois das 

oficinas para verificar as condições iniciais dos estudantes e a contribuição do material elaborado para o 

desenvolvimento desses alunos no processo de alfabetização. Os materiais elaborados foram aplicados em 

20 estudantes do respectivo ano escolar em investigação, cujos dados obtidos permitiram verificar a 

contribuição do material proposto. Constituem-se resultados alcançados: o desenvolvimento da compreensão 

leitora e da consciência textual dos alunos do 2º ano do EF, na medida em que foi constatada evolução dos 

estudantes no pós-teste em comparação ao pré-teste; e os materiais de ensino com gêneros textuais diversos 

em tecnologia virtual, disponibilizados para uso por professores alfabetizadores no site da EDIPUCRS. 

Palavras-chave: Jogos virtuais, compreensão leitora, consciência textual, alfabetização. 

 

 
Abstract: This communication aims to present a research carried out with the purpose of contributing to the 

literacy process of children attending the 2nd grade who are able to decode, but have comprehension 

difficulties. Virtual technology activities were designed for students to read different text genres. The research 

has been theoretically grounded on psycholinguistic studies of reading (Goodman, 1991; Leffa, 1996; Kato, 

2007; Dehaene 2012) with a focus on the development of textual awareness (Gombert, 1992) in the interface 

between Education and Computing. The research methodology comprehends: the design of teaching 

materials (activities of comprehension in virtual environment) to be used in workshops in 2nd grade classes, 

and the design of research tools (pre and post comprehension tests) to be applied before and after the 

workshops to assess the students’ initial conditions and the contribution of the material to their development 

along the literacy process. The materials were applied to 20 second-grade students, and data obtained have 

enabled us to assess the contribution of the material. The results achieved include: development of reading 

comprehension and textual awareness in second-grade students, as they showed advancements in 

comparison to the pre-test results; availability of teaching materials in virtual technology with different text 

genres to be used by literacy teachers on EDIPUCRS website. 

Keywords: Virtual games, reading comprehension, textual awareness, literacy. 
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INSTRUMENTOS DE LEITURA PARA O GÉNERO TEXTUAL CONTO: UM INTERFACE ENTRE 

LINGUÍSTICA E LITERATURA 

READING INSTRUMENTS FOR THE TEXTUAL GENRE SHORT-STORY: AN INTERFACE BETWEEN 
LINGUISTICS AND LITERATURE 

 

Leandro Lemos do Prado 
Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil 

professorleoprado@gmail.com 
 
Resumo: Psicolinguística tem sido uma área que se detém a estudar as conexões entre a linguagem e a 
mente e tem seu espaço entre os estudos sobre a linguagem percebida pelo ângulo da cognição no que se 
refere ao processamento da compreensão leitora e da produção escrita. As dificuldades de leitura e de escrita 
de alunos de Ensino Fundamental e de Ensino Médio têm sido uma constante preocupação para todos os 
profissionais da educação que se ocupam de encontrar métodos de ensino que permitam solucionar esse 
problema. Nessa perspectiva, o presente trabalho propõe a análise de instrumentos de ensino de leitura: um 
de consciência textual, um de processamento da leitura e outro de compreensão leitora. O gênero textual 
utilizado para a elaboração desses instrumentos foi o conto e sua investigação enfoca a coesão lexical e 
gramatical bem como a coerência textual e a superestrutura. Os instrumentos foram desenvolvidos com o 
intuito de aplicação em três grupos distintos de leitores e propõem uma ação em favor do aprendizado da 
leitura e uma reflexão sobre o mesmo, contribuindo para a análise e solução da situação em que a Educação 
Básica se encontra. Espera-se com esta proposta contribuir na obtenção de melhores resultados no 
aprendizado na área da linguagem. 
Palavras chave: compreensão leitora, consciência textual, conto 
 
 
Psycholinguistics has been an area that focus on studying the connections between the language and the mind and 
has its space between the studies on the language perceived by the angle of the cognition with respect to the 
processing of the reading comprehension and the written production. The reading and writing difficulties of 
elementary and high school students have been a constant concern for all education professionals who are in charge 
of finding teaching methods to solve this problem. From this perspective, the present work proposes the analysis of 
reading teaching instruments: one of textual awareness, one of reading processing and another of reading 
comprehension. The textual genre used for the elaboration of these instruments was the short story and its 
investigation focuses on lexical and grammatical cohesion as well as textual coherence and superstructure. The 
instruments were developed with the purpose of applying to three different groups of readers and propose an action 
in favor of reading learning and a reflection on the same, contributing to the analysis and solution of the situation in 
which Basic Education is located. It is hoped that this proposal will contribute to the achievement of better results in 
language learning. 
Keywords: Linguistics and reading; Reading Comprehension; Teacher Education for Reading Teaching 
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CONHECIMENTO DA SUPERESTRUTURA NO PROCESSO DE LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL 

KNOWLEDGE OF SUPER STRUCTURE IN THE PROCESS OF READING AND TEXTUAL PRODUCTION 

 

Cláudia Belmonte Rahal 
IPA; Colégio Monteiro Lobato/BR 

cbrahal@hotmail.com 
Leandro Lemes do Prado 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) 
professorleoprado@gmail.com 

 
 
Resumo: A presente pesquisa teve o objetivo de investigar as marcas da moldura da superestrutura 
identificadas por alunos do 2º e 3º anos do Ensino Fundamental de uma escola de Porto Alegre durante a 
leitura, e o uso dessas marcas, como determinante do gênero textual em estudo, no momento da escritura, 
verificando o nível de consciência linguística e as correlações estabelecidas entre os dois processos pelos 
sujeitos da pesquisa. Para concretizar as investigações, utilizamos como instrumentos: uma forma 
representativa da moldura do gênero textual estudado, uma entrevista a respeito das marcas identificadas na 
forma representativa, um texto/fonte, uma entrevista sobre as marcas reconhecidas na moldura do texto/fonte 
e a produção do gênero trabalhado. Smith (2003) diz que seremos leitores e produtores de textos se 
considerarmos que a leitura consiste em dar sentido a partir da linguagem escrita, não de decodificar a palavra 
impressa em sons. Segundo o mesmo autor aprender a ler é, literalmente, uma questão de “entender a 
leitura”. Assim, para entendê-la e, consequentemente, trabalharmos com a escritura é preciso compreender 
os processos cognitivos envolvidos na linguagem humana durante a leitura, ou seja, como se dá o 
armazenamento e a recuperação de informações. Outro aspecto de igual relevância diz respeito à 
superestrutura do texto (Kintsh, W. & Van Dijk, T., 1978) e o quanto as marcas presentes nessa estrutura são 
seletivas no momento da leitura, pois determinam o gênero textual (Marcuschi 2002) e, consequentemente, 
o tipo de leitura do mesmo. Os leitores irão, assim, reconstruir a intenção do autor seguindo as orientações 
indicadoras. A questão abordada neste estudo, centrada no processamento da leitura e da escritura, é que 
os alunos utilizam marcas da superestrutura de determinados gêneros textuais no momento da leitura e da 
escritura. Os resultados evidenciaram que há uma correlação positiva entre as marcas da moldura da 
superestrutura identificadas e reconhecidas durante a leitura e as utilizadas no momento da produção do 
gênero textual trabalhado. A análise das entrevistas individuais realizadas com os sujeitos também deixa claro 
que o nível de consciência linguística é fator decisivo na identificação da moldura da superestrutura do gênero.   
Palavras-chave: Moldura da superestrutura. Processo de leitura. Processo de Produção textual. 
 
Abstract: The present research had the objective to investigate the marks of the frame of the superstructure 
identified by students of the 2nd and 3rd years of elementary school of a school of Porto Alegre during the 
reading, and the use of these marks, as determinant of the textual genre under study, at the time of writing, 
verifying the level of linguistic awareness and the correlations established between the two processes by the 
subjects of the research. In order to carry out the investigations, we used as instruments: a representative form 
of the textual genre studied, an interview about the brands identified in the representative form, a text/source, 
an interview about the recognized brands in the text/source frame and the production of the genre worked. 
Smith (2003) says that we will be readers and producers of texts if we consider that reading Consists in making 
sense from written language, not from decoding the printed word into sounds. According to the same author 
learning to read is literally a matter of "understanding reading". Thus, in order to understand it and, 
consequently, to work with writing, it is necessary to understand the cognitive processes involved in human 
language during reading, that is, how to store and retrieve information. Another aspect of equal importance is 
the superstructure of the text (Kintsh, W. & Van Dijk, T., 1978) and how the marks present in this structure are 
selective at the time of reading, since they determine the textual genre (Marcuschi 2002) and , Consequently, 
the type of reading thereof. Readers will thus reconstruct the author's intent by following the guidelines. The 
issue addressed in this study, centered on the processing of reading and writing, is that students use marks 
of the superstructure of certain textual genres at the time of reading and writing. The results showed that there 
is a positive correlation between the marks of the superstructure frame identified and recognized during the 
reading and those used at the time of production of the text genre worked. The analysis of individual interviews 
with subjects also makes it clear that the level of linguistic awareness is a decisive factor in the identification 
of the frame of the superstructure of the genre 
Keywords: Superstructure frame, reading process, textual, production process. 
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SIMPÓSIO 2 

A PRODUÇÃO DE TEXTOS NOS ANOS INICIAIS DA ESCOLARIDADE 

 

 

 

Autores: 

Luísa ÁlvaresPereira, Maria Santos, Eduardo Calil e Luís Barbeiro 

 
 
 

Resumo 

Neste simpósio pretende-se discutir o papel que pode assumir a produção de textos no processo da 

alfabetização, a partir de investigações realizadas ou em percurso de realização e que permitam contribuir 

para uma reflexão aprofundada sobre esta dimensão da escrita no início da escolaridade. Cada vez mais a 

investigação vem tornando notório o facto de que a descoberta do código pelas crianças se dá por diferentes 

vias, sendo que a produção de textos coletivos, a pares ou individuais funciona, por um lado, como reforço 

de outras estratégias de ensino de muitas questões do funcionamento da língua - alfabeto, ortografia, 

reconhecimento de palavra e frase... - e, por outro lado, como catalisadora da descoberta do funcionamento 

da organização dos textos, para além de possibilitar, desde cedo, uma relação afetiva e indagadora com o 

texto em elaboração e o texto produzido pelo aluno. Neste sentido, as investigações que partam de dados 

obtidos em situação de construção de textos por crianças no início da escolarização (1.º e 2.º anos) e, 

preferencialmente, em situação natural de sala de aula, serão o foco deste simpósio, para que seja possível  

avançar no conhecimento sobre as capacidades que as crianças demonstram nestas situações e se 

compreenda que competências (meta)linguísticas e (meta)textuais desenvolvem quando se propõem 

determinadas estratégias didáticas de escrita de textos na escola.   Espera-se, deste modo, chegar a uma 

definição de algumas (boas) práticas, por via de um ensino articulado do código e da literacia do escrito, que 

podem ser um contributo determinante para a criança revelar, desde o início da escolarização, motivação 

para aprender a escrever e a ler.  

Palavras-chave: Produção de textos escritos; competências metalinguísticas; alfabetização; literacia da 

escrita 
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THE PRODUCTION OF COLLABORATIVE TEXTS AT THE BEGINNING OF SCHOOLING: WHAT 

LANGUAGE AWARENESS DO CHILDREN REVEAL? 

A PRODUÇÃO DE TEXTOS EM COLABORAÇÃO NO INÍCIO DA ESCOLARIDADE: QUE CONSCIÊNCIA 

DA LÍNGUA REVELAM AS CRIANÇAS? 

 

Luísa Álvares Pereira 
CIDTFF_DEP  

Universidade de Aveiro, Portugal 
lpereira@ua.pt     

 
 
 

Resumo: Com esta comunicação, pretende-se apresentar os dados de um estudo sobre a produção escrita 

de quatro narrativas em colaboração por uma díade de alunas recém-alfabetizadas. Os dados do corpus 

foram obtidos a partir dos diálogos das duas alunas gravados, filmados e transcritos e ainda da gravação do 

filme da (re) escrita, possibilitando, assim, a análise da dimensão escrita, temporal e audiovisual dos 

processos de escrita. Tendo por base a perspetiva do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) sobre o 

desenvolvimento da linguagem escrita, de pesquisas sobre a escrita em cooperação e sobre a revisão de 

textos, os objetivos deste estudo consistem em: i) identificar o tipo de operac ̧ões metalinguísticas de revisão 

e compreender as características das rasuras orais comentadas que as duas alunas do 2.º ano de 

escolaridade realizam com mais freque ̂ncia quando assumem diferentes papéis no ato de escrever; ii) analisar 

as dimensões da conscie ̂ncia metalinguística que os dois elementos da díade apresentam. Os resultados 

obtidos apontam para a presença das diferentes operac ̧ões metalinguísticas de revisão embora com 

frequências diferenciadas. Por outro lado, a aluna que assume o papel de escrevente está mais concentrada 

com a caligrafia e a aluna responsável por ditar a história está empenhada em gerar ideias e em organizá-

las. Quanto às rasuras orais comentadas, foi possível concluir que a rasura ortográfica é aquela que é 

produzida em maior número, independentemente do papel que as alunas assumem. 

Palavras-chave: Narrativa; Escrita Colaborativa; Operações Metalinguísticas de Revisão; Rasuras Orais 

Comentadas; Consciência Metalinguística.  

 
 

 

Abstract: With this communication we intend to present the data of a study on the written production of four 

narratives in collaboration by a dyad of newly literate pupils. The corpus data was obtained from the dialogues 

of the two students recorded, filmed and transcribed and also from the recording of the (re) writing film, thus 

enabling the analysis of the written, temporal and audiovisual dimension of the writing processes. Based on 

the Sociodiscursive Interactionism (ISD) perspective on the development of written language, studies on 

writing in cooperation and on the revision of texts, the objectives of this study are: i) to identify the type of 

metalinguistic operations of revision and to understand the characteristics of the spoken oral erasures that the 

two students attending the second year of schooling perform more frequently when they assume different roles 

in the act of writing; Ii), to analyze the dimensions of the metalinguistic consciousness that the dozens elements 

of the dyad present. The results obtained point to the presence of different metalinguistic revision operations, 

although with differentiated frequencies. On the other hand, the student who assumes the role of scribe is 

more concentrated with the calligraphy and the student responsible for dictating history is committed to 

generating ideas and In organizing them for the text. As for the oral shallows discussed, it was possible to 

conclude that the orthographic erasure is the one that is produced in greater numbers when the students 

assume both roles. 

Keywords: Narrative; Collaborative Writing; Review Metalinguistic Operations; Erasures Oral Discussed; 

Metalinguistic Awareness 
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A REVISÃO TEXTUAL DURANTE O TEXTO EM CURSO: ESTUDO SOBRE AS RASURAS E 
COMENTÁRIOS FEITOS POR UMA DUPLA DE ALUNOS RECÉM-ALFABETIZADOS 

THE TEXTUAL REVISION DURING THE TEXT IN PROGRESS: 

STUDY ON THE ERASURES AND COMMENTS MADE BY A PAIR OF NEWLY LITERATE STUDENTS 

 
Eduardo Calil 

UFAL/CNPq/FAPEAL/LAME (Maceió, Brasil) 

 

Resumo: Este trabalho tem por objetivo analisar as revisões textuais efetivadas durante o processo escritural de 

alunos recém alfabetizados, quando eles estão escrevendo, juntos, um único texto. Tendo como base teórico-

metodológica o campo da Genética Textual, a partir de uma abordagem enunciativa, o material eleito para análise 

foi coletado em situações ecológicas de produção textual efetivadas em uma sala de aula do 1º ano do Ensino 

Fundamental brasileiro. Usando os recursos tecnológicos oferecidos pelo Sistema Ramos (sistema de captura 

multimodal de processos de escritura em tempo e espaço real), filmamos 6 processos de escritura uma díade de 

alunos (A. e L., 6 anos). Nestas propostas, a professora solicitou para todas as díades que combinassem uma 

história. Em seguida, ela ofereceu caneta e papel para as duplas escreverem a história inventada. Em cada 

proposta de produção textual, um aluno da dupla deveria escrever (escrevente) e o outro ditar (ditante), 

alternadamente. A filmagem da díade permitiu o acesso simultâneo e sincronizado entre o diálogo dos alunos e o 

que estava sendo inscrito e linearizado na folha de papel. Identificamos todas as rasuras marcadas no manuscrito 

e transcrevemos o que os alunos comentaram durante o registro gráfico das rasuras. Definimos estas marcas como 

sendo “rasura comentada” (RC). As RC foram tratadas como marcas de revisão textual on line, na medida em que 

elas indicam operações reflexivas e metalinguísticas sobre o texto em curso. Nos 6 manuscritos foram identificadas 

142 rasuras. Nos processos de escritura que geraram estes manuscritos, 80% dessas rasuras foram 

acompanhadas por comentários feitos pelos alunos. Os comentários destacaram problemas de ortografia (65%), 

de grafia (20%), de pontuação (7%), divisão de palavras (5%) e sintático (3%). A distribuição destes comentários 

entre as alunas não foi homogênea, indicando que as RC dependeriam da atenção compartilhada entre os alunos, 

do conhecimento linguístico e textual que detém e do papel (escrevente ou ditante) assumido durante o processo 

de escritura. Os resultados deste estudo de caso podem ajudar a contribuir para a importância didática de propostas 

de escritura colaborativa a dois. 

Palavras-chave: Escrevente novato, revisão, rasura, escrita colaborativa, conhecimento metalinguístico. 

 

Abstract: This paper aims to analyze the textual revisions made during the writing process of newly literate students, 

when they are writing together a single text. From the theoretical-methodological framework of Textual Genetics, 

through an enunciative approach, the material chosen for analysis was collected in ecological situations of textual 

production carried out in a classroom of the 1st year of the Brazilian Elementary School. Using the technological 

resources offered by the Ramos System (a multimodal capture system for writing processes in real time and space), 

we filmed 6 processes of writing a dyad of students (A. and L., 6 years). In these proposals, the teacher asked all 

dyads to combine a story. She then offered pen and paper for the students to write the invented story. In each 

proposal of textual production, one student of the pair should write and the other dictate, alternately. The filming of 

the dyad allowed simultaneous and synchronized access between the students' dialogue and what was being 

inscribed and linearized on the sheet of paper. We identified all the marked erasures in the manuscript and 

transcribed what the students commented on during occurrences of erasure marks. We define these marks as 

"commented erasure" (CE). The commented erasures were treated as on-line textual review marks, insofar as they 

indicate reflexive and metalinguistic operations on the current text. In the 6 manuscripts, we identified 142 erasures. 

In the writing processes that generated these manuscripts, 80% of these erasures were accompanied by comments 

made by the students. The comments highlighted problems of spelling (65%), spelling (20%), punctuation (7%), 

word division (5%) and syntactic cohesion (3%). The distribution of these comments among the students was not 

homogeneous, indicating that CEs would depend on shared attention among students, on the linguistic and textual 

knowledge they hold, and on the role (scribe or dictator) assumed during the writing process. The results of this case 

study may help to contribute to the didactic importance of collaborative writing proposals by two students. 

Keywords: Novice writer, review, erasure, collaborative writing, metalinguistic knowledge. 
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A LEITURA NO PROCESSO DE ESCRITA ATRAVÉS DO DITADO AO ADULTO 

THE READING IN THE PROCESS OF WRITING THROUGH DICTATION TO THE ADULT 
 

Maria Manuel Santos e Luísa Álvares Pereira 
Departamento de Educação e Psicologia,   

Universidade de Aveiro, Portugal 
m.manuel@ua.pt 

lpereira@ua.pt 
 
 
Resumo: A aprendizagem da escrita requer o desenvolvimento de competências gráficas, ortográficas e 

compositivas. Os aspetos compositivos não têm sido considerados no início da aprendizagem da leitura-

escrita. Porém, estes devem estar presentes no trabalho didático mesmo antes da criança ser capaz de 

dominar as competências gráficas e ortográficas. O Ditado ao Adulto, na medida em que os alunos concebem 

mentalmente um texto, produzem-no oralmente e ditam-no a um adulto que o escreve, constitui-se como um 

dispositivo didático, permitindo desenvolver precocemente tais competências e possibilitando aos alunos uma 

relação positiva com o escrito. Compreende-se que, neste processo, o mediador de escrita assuma um papel 

interventivo, não se podendo limitar a transcrever o oral ditado. Nesta medida, a qualidade do texto final 

resulta, em grande parte, da qualidade das interações. Assim, pretende-se apresentar alguns resultados de 

um estudo efetuado com alunos do 1º ano, numa situação de produção de texto através do Ditado ao Adulto, 

no sentido de relacionar o tipo de interação gerado durante o ditado e a qualidade dos textos. Deste modo, 

colocou-se em evidência alguns dados relativos à interação professor-alunos, bem como as ações discursivas 

determinantes no processo de produção textual. Tendo-se verificado que a leitura constituiu uma das ações 

mais recorrentes, procedeu-se a uma análise específica desta dimensão do Ditado ao Adulto, que foi tipificada 

em função dos momentos e da finalidade com que era efetuada. Assim, na comunicação serão apresentados 

os diferentes tipos de leitura implicados no Ditado ao Adulto e as consequências das diferentes formas de ler 

o texto durante o processo de escrita.  

Palavras-chave: Ditado ao Adulto; Interação leitura-escrita, ensino da escrita; produção textual  

 
 
Abstract: The learning of writing requires the development of graphic, orthographic and textual production 

competences. The textual aspects aren’t usually considered in the beginning of the learning of reading/writing.  

However, these must be present in the didactical work, even before the child is capable of handling the 

graphical and orthographical competences. In the Dictation to the Adult, the students conceptualize a text, 

produce it orally and dictate it to an adult who writes it. As such, it constitutes itself as a didactic tool, allowing 

for the early development of such competences and granting the students a positive relationship with writing. 

It is important for the role of the mediator of writing to be an active one, as it can’t be limited to the transcription 

of the dictated speech. Therefore, the quality of the final text results, in a great measure, from the quality of 

the interactions. Thus, we intend to present some of the results of a study developed among 1st graders in a 

situation of text production through dictation to the adult, with the intent of relating the type of interaction 

generated during the dictation with the quality of the texts. This way, some data relating to the student-teacher 

interaction was put in evidence, and so were the discursive actions determinant in the process of textual 

production. Having been verified that reading was one of the most frequent actions, we proceeded to a specific 

analysis of this dimension of Dictation to the Adult, which was typified according to the moments and 

intentionality with which it was performed. As such, in this communication we will present the different types 

of reading present in Dictation to the Adult and the consequences of the different ways of reading the text 

during the writing process. 

Keywords: Dictation to the Adult; reading-writing interaction; learning the writing; textual production 
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ESCRITA: ALARGAMENTO DE RECURSOS E APRENDIZAGEM DE ESCOLHAS 

WRITING: EXPANDING RESOURCES AND LEARNING CHOICES 
 

Luís Barbeiro 

Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, 

 Instituto Politécnico de Leiria (ESECS-IPLeiria) 

barbeiro@ipleiria.pt 
 
 
 
Resumo: Escrever implica a capacidade de construir textos únicos. As palavras que o sujeito coloca no papel 

ou ecrã não se encontravam pré-determinadas e é pelas suas escolhas entre as possibilidades do sistema 

da língua que ele vai construindo o texto. O desenvolvimento linguístico, por meio do alargamento de recursos, 

traça um caminho mais direto para o texto que se pretende construir ou alarga as possibilidades consideradas, 

implicando em maior grau a realização de escolhas e decisões por parte do sujeito? Nesta comunicação, 

apresentamos resultados de um estudo que pretendeu apreender o sentido da evolução das componentes 

de formulação e reformulação no processo de escrita dos alunos do ensino básico. Os dados submetidos a 

análise provêm da interação entre alunos, em diferentes níveis do ensino básico, organizados em pequenos 

grupos, para a escrita de um texto em conjunto, e da interação conduzida pelo professor, também no ensino 

básico, para a reescrita de um texto em grande grupo, na turma. A análise incidiu sobre as operações de 

formulação/reformulação realizadas e sobre a presença no discurso em interação da componente de 

fundamentação das decisões ou escolhas. Os resultados mostram um movimento de alargamento das 

possibilidades consideradas para determinados pontos textuais, ao longo do processo de construção do texto, 

com a progressão no nível de escolaridade. Esse movimento alerta para a necessidade de reforçar na 

aprendizagem a capacidade de reescrita e reformulação. O maior número de possibilidades enriquece o 

processo, mas também exige a aprendizagem da capacidade de realizar escolhas, para as quais os alunos 

precisam de encontrar referências. Para essa aprendizagem, é importante o apoio do professor, em relação 

à escrita, e em relação à atribuição de um papel modelar à leitura de outros textos. 

Palavras-chave: escrita, reformulação, escolha 

 
 
Abstract: Writing implies the ability to build unique texts. The words that students put on the paper or screen 

were not predetermined, and it is by their choices among the possibilities of the language system that they 

construct the text. Does linguistic development, through the expected expansion of resources, draw a more 

direct path to the text that is intended to be built? Or does it broaden the possibilities which are considered 

during the writing process, implying to a greater degree the choice and decision making by the student? In 

this paper, we present results of a study that aimed to apprehend the sense of evolution of the formulation 

and reformulation components in the writing process of students attending basic education. The data 

analyzed comes from the interaction between students at different levels of basic education, which were 

organized in small groups, with the aim of writing a text together. The data comes also from the teacher-led 

interaction for the joint rewriting of a text in a large group, in class. The analysis focused on the formulation / 

reformulation operations carried out as well as on the presence in the discourse of the component of 

discussing and justifying the decisions or choices made. The results show an increasing progression, 

accompanying school level, concerning the possibilities which are taken into account when writing a 

particular textual passage, throughout the process of the joint construction of the text. This raising movement 

alerts to the need to reinforce the rewriting and reformulation capacities in learning. The greater number of 

possibilities enriches the process, but it also requires the ability to make choices, for which pupils need to 

find references. To develop this skill, the teacher's support is important to explore language possibilities, and 

to guide pupils to get language patterns from the texts that they read. 

Keywords: writing; reformulation; choice 
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SIMPÓSIO 3 

LAS PRÁCTICAS LECTORAS CONTEMPORÁNEAS DESDE LA PERSPECTIVA DIDÁCTICA 

CONTEMPORARY READING PRACTICES FROM THE DIDACTIC PERSPECTIVE 

 

Autores: 

José Sánchez-Fortun, José Polo,  M.ª Pilar Núñez-Delgado e Eva Mena, 

 
 
 

 
 
 
Resumo: Neste simpósio serão discutidas as práticas de leitura na atualidade a partir de uma perspetiva 
didática e integradora das novas tecnologias de informação. 
 
 
 
Abstrac:This symposium will discuss current reading practices based on a didactic and integrative perspective 
of the new technologies. 
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LA COMPETENCIA LECTORA EN LA ERA DIGITAL 

READING COMPETENCE IN THE DIGITAL AGE 

 

José Manuel de Amo Sánchez-Fortún  
Universidad de Almería, España 

 
 

 
Resumen: Este estudio presenta los resultados obtenidos en la primera fase del proyecto de investigación 

I+D+I (EDU2015-69924-R), concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad de España. Se trata 

de un trabajo cuyo objetivo es indagar acerca de los cambios sufridos en los modos de leer a causa de la 

revolución tecnológica de las últimas décadas. Se hace una descripción del hiperlector y se incide en que, 

además de ser un consumidor de textos multimodales e hipermedia, está habituado a interactuar con 

hipertextos electrónicos, cuyas características potencian lecturas segmentadas, fragmentarias, 

multidimensionales e hiperlineales. Asimismo, participa en espacios de afinidad generando contenidos. De 

esta forma, el concepto de lectura se expande para abarcar no sólo los procesos de recepción tradicionales 

del texto impreso, sino también actividades de producción creativa y de difusión. Los nuevos dispositivos 

electrónicos e Internet han potenciado que estos hiperlectores realicen, entre otras prácticas letradas, 

productos transtextuales, es decir manifestaciones culturales en la que los fans se apropian de los hipotextos 

y juegan con ellos expandiéndolos, modificándolos o cubriéndoles huecos o vacíos argumentales. Desde esta 

perspectiva, nos centramos en fanfiction.net, el mayor repositorio de hipertextos en la red y analizamos de 

manera minuciosa ficciones realizadas por internautas a partir de obras consagradas en el escenario digital. 

Para completar la descripción del hiperlector, se profundiza en la idea de beta-readers, en tanto que usuarios 

que colaboran en la elaboración y corrección de textos. Este análisis permite comprender mejor la complejidad 

de la competencia lectora en la era digital y favorece la planificación e implementación de propuestas 

educativas innovadoras que den cabida a la educación informal y a las prácticas letradas vernáculas. 

 

Abstract: This study presents the results obtained in the first phase of the R & D Project (EDU2015-69924-

R), granted by the Ministry of Economy and Competitiveness of Spain. It is a work whose objective is to inquire 

about the changes undergone in the ways of reading because of the technological revolution of the last 

decades. In this research, we analyze the characteristics of the hyperreader, emphasizing that, in addition to 

being a consumer of multimodal and hypermedia texts, he is accustomed to interacting with electronic 

hypertexts: its characteristics enhance segmented, fragmentary, multidimensional and hyperlineal readings. 

Likewise, he participates in affinity spaces generating contents. In this way, the concept of reading expands to 

encompass not only the traditional reception processes of printed text, but also creative production and 

dissemination activities. The new electronic devices and the Internet have encouraged hyperreaders to 

construct, among other literary practices, transtextual products, that is to say, cultural expressions in which the 

fans take ownership of the hypotexts and play with them by expanding them, modifying them, or covering 

gaps. From this perspective, we focus on fanfiction.net, the largest repository of hypertexts in the network, and 

analyze in a thorough way fictions made by Internet users from works consecrated in the digital age. In order 

to complete the description of the hyperreader, we investigate the idea of beta-readers, as users who 

collaborate in the preparation and correction of texts. This analysis allows us, on the one hand, to better 

understand the complexity of reading competence in the digital age and, on the other hand, to confront the 

planning and implementation of innovative educational proposals that make use of informal education and 

vernacular literacy practices. 
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LECTURA MOTIVADA Y COMPETENCIA LITERARIA: CORRELACIÓN Y ESPACIO DIDÁCTICO 

MOTIVATED READING AND LITERARY COMPETENCE: CORRELATION AND DIDACTIC SPACE 

 

 

José Rienda Polo  
Universidad de Granada, España 

 
 

Resumen: La competencia literaria se define epistemológicamente desde una doble vertiente: la de la 

especificidad del saber literario y la de la lectura en acto. En este sentido, la adquisición del hábito lector en 

edades tempranas mediante el recurso didáctico de la lectura motivada constituye un pilar fundamental para 

el ulterior desarrollo de la competencia literaria. En nuestra propuesta abordaremos las cuestiones teóricas 

pertinentes, así como varias estrategias de lectura motivada para su aplicación en el aula. 

 
 

Abstract: Literary competence is defined in two theoretical levels: the literary knowledge and the reading in 

act. Obviously, it is very important to acquire the habit of reading, especially in children, and, of course, the 

strategies of motivated reading are a valid instrument. In our paper, we will discuss the relevant theory and 

teaching resources for the classroom.  
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ALGUNAS CLAVES DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO PARA EL LOGRO DE LA 

COMPETENCIA LECTORA DEL ALUMNADO 

SOME KEYS FOR TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND STUDENTS’ SUCCES IN 

READING COMPETENCE 

 

M.ª Pilar Núñez-Delgado 
Universidad de Granada, España 

 
 
 

Resumen: La formación del profesorado es fundamental para lograr una renovación en las prácticas de aula 

que permita abordar con eficacia los dos retos del sistema educativo español en relación con la lectura: la 

mejora de la comprensión lectora del alumnado y el fomento de su gusto por leer. Presentamos una 

experiencia de formación del profesorado de Educación Secundaria Obligatoria (12-16 años) puesta en 

marcha por la administración educativa de la provincia de Granada (España) que ha tenido como resultados 

principales un cambio en la actitud de los docentes en relación con la necesidad de contribuir al desarrollo de 

la competencia lectora desde todas las materias escolares y una evolución positiva de las puntuaciones de 

los estudiantes en las pruebas de comprensión lectora. 

 

 
Abstract: The training of teachers is essential to achieve a renewal of classroom practices that will effectively 

approach the two challenges of the Spanish educational system about reading: improving reading 

comprehension of students and encouraging their taste for reading. 

 We present an experience of teacher training in Secondary Education (12-16 years old) implemented by the 

educational administration of the province of Granada (Spain), which main success has been an attitudinal 

shift for teachers with regards to desire to promote reading competence development in every school subjects, 

as positive trend of students grades on reading comprehension tests. 
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CENTROS DE LITERACIDAD: ESPACIOS PARA FOCALIZAR ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

LITERACY WORK STATIONS: SPACES TO FOCUS LEARNING STRATEGIES 

 

Eva M.ª Iñesta Mena 
Universidad de Oviedo, España 

 
 

 
Resumen: Los centros de literacidad son dispositivos didácticos que facilitan la autonomía en el aprendizaje 

de la comunicación oral y escrita, en las aulas de Educación Primaria. El objetivo de este trabajo es presentar 

estos espacios, destacando su gran potencial para la focalización y la práctica de estrategias de aprendizaje 

de la lectura a partir de textos situados en prácticas comunicativas precisas, en las distintas materias y 

soportes. Se ilustra la propuesta con algunas muestras de recursos (organizadores gráficos, fichas...). Se 

concluye señalando la pertinencia de incluir estas dinámicas en la formación inicial del profesorado, como un 

modo de contribuir a una educación inclusiva y al aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

 

 
 

Abstract: Literacy Work Stations are didactic devices to support autonomy on learning both oral and writing 

communication, in classroom of primary education. The aim of the work is to present these spaces and 

highlight their great potential to focus and practice learning strategies of reading from texts of accurate 

communicative practices, in different school subjects and supports. The approach is illustrated with some 

resources (graphic organizers, cards…). It is concluded by pointing the relevance of this approach in initial 

teacher education, as a way to contribute to an inclusive education and lifelong learning. 
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SIMPÓSIO 4 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO DA LEITURA 

                                            TEACHER’S TRAINING FOR TEACHING READING 

 
Autores: 

Ângela Pinheiro, Dulce Melão, Guilherme Hirata, Paulo Rocha e Oliveira, Carmen Mesquita, Bruno Martins, 

Ana Silva e Ana Paula Vale 

 
 
 
 
 
 
 

Resumo: Neste simpósio serão debatidos alguns aspetos da formação de professores para o ensino da 
leitura e para o atendimento às dificuldades experimentadas pelos alunos nesta área 
 
 
Abstract: In this simposium will be discussed some aspects of the teacher’s training for teaching reading and 
for the attendance of students that have difficulties in this área.  
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THE BRAZILIAN EXPERIENCE IN TEACHER TRAINING VIA A VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT 

THE BRAZILIAN EXPERIENCE IN TEACHER TRAINING VIA A VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT 

 

 

 

Ângela Pinheiro 
Universidade Federal de Minas Gerais (BR) 

pinheiroamva@gmail.com 
 

 
 

Resumo: Nesta comunicação vou esboçar as mudanças na versão original do DislexiaBrasil como resultado 
de pesquisas e demandas de oferecer certificado para professores. Apresentarei o nosso novo modelo de 
formação de professores usando a versão Moodle do DislexiaBrasil e enfatizarei a importância do 
envolvimento tanto do Centro de Educação a Distância da minha Universidade (UFMG) como da Universidade 
Aberta do Brasil no estabelecimento deste modelo. Finalmente, apresentarei os novos caminhos na formação 
de professores e como o modelo brasileiro para tal formação pode ser ajustado ao contexto da língua 
portuguesa falada na Europa, África e Ásia. 
Palavras-chave:  Site DislexiaBrasil, formação professores sobre dislexia, ensino a distância. 
 
Abstract: In this talk I will outline the changes in the original version of the DislexiaBrasil as a result of research 
and demands of offering certificate for teachers. I will present our new model for teacher training using the 
Moodle version of the DislexiaBrasil and will emphasize the importance of the involvement of both the Center 
of Distance Education of my University (UFMG) and the Brazilian Open University in the establishment of this 
model. Finally, I will present the new ways forward in teacher training and how the Brazilian model for such a 
training can be adjusted to the context of the Portuguese language spoken in Europe, Africa and Asia. 
Keywords: Site Dislexiabrasil, teacher training on dyslexia, distance teaching. 
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A FORMAÇÃO PARA O ENSINO DA LEITURA: PRÁTICAS EDUCATIVAS DE ESTUDANTES NO 1.º 

CICLO DE BOLONHA 

TRAINING FOR THE TEACHING OF READING: EDUCATIONAL PRACTICES OF STUDENTS 

ENROLLING IN A BOLOGNA FIRST CYCLE DEGREE 

 
Dulce Melão  

Escola Superior de Educação de Viseu 
 dulcemelao@esev.ipv.pt  

 
 

Resumo: Alterações curriculares recentes têm propiciado alguma reflexão sobre o processo de formação de 

professores para o ensino da leitura, contemplando aspetos como o perfil de leitor de tais profissionais da Educação 

e gerando um debate, mais amplo, sobre os desafios entretecidos na sua formação de leitores. Nesta comunicação 

temos como objetivo refletir sobre o modo como o desempenho didático dos estudantes no que se refere ao ensino 

da leitura, contemplando a mobilização de estratégias de desenvolvimento da compreensão na leitura, se poderá 

repercutir nas suas futuras práticas educativas. Os participantes do nosso estudo foram 53 estudantes inscritos na 

unidade curricular de Iniciação à Leitura e à Escrita, integrada no 3.º ano do plano de estudos da licenciatura em 

Educação Básica de uma instituição de ensino superior Portuguesa, no ano letivo 2012/2013. O instrumento de 

recolha de dados utilizado foi o relatório escrito de um trabalho prático de fundamentação e planificação de 

atividades de motivação para a leitura e de desenvolvimento da compreensão na leitura. A análise de conteúdo do 

relatório permitiu-nos inferir que: i) no âmbito das estratégias de ensino da leitura centradas na motivação 

(operacionalizadas pelas atividades propostas), os estudantes destacaram rodear os alunos de um universo de 

leitura na escola e em casa, desvalorizando a diversificação de práticas de leitura; ii) no que se refere às estratégias 

de ensino da leitura centradas no desenvolvimento da compreensão na leitura, os estudantes favoreceram trabalhar 

a identificação das ideias principais dos textos lidos, depreciando a ativação de conhecimentos prévios. Além disso, 

revelaram dificuldades em fundamentar as suas escolhas individualmente, no que se refere às estratégias de ensino 

da leitura. Concluímos que um dos focos de atenção da formação de professores para o ensino da leitura deverá 

ser o desenvolvimento de programas em didática do Português que concedam relevo à motivação para a leitura e 

ao desenvolvimento da compreensão na leitura, pelas suas repercussões no ensino da leitura do seu futuro público. 

Palavras-chave: formação de professores, ensino da leitura, compreensão na leitura. 
 

Abstract: Recent curricular changes have fostered some reflection on the process of teacher training for the 

teaching of reading, concerning aspects like the profile of the reader of these professionals of Education and 

generating a broader debate about the challenges involved in their training as readers. In this paper, we aim to 

reflect on how the didactic performance of students in the teaching of reading, contemplating the mobilization of 

strategies to develop reading comprehension, affects their future educational practices. The participants of our study 

were 53 students enrolled in the course unit “Initiation to Reading and Writing”, integrated in the 3rd year of Primary 

Education of a Portuguese higher education institution, in the academic year 2012/2013. Data was gathered by 

means of a written report of a practical work focusing on motivation for reading and the development of reading 

comprehension. Content analysis of the report allowed us to infer that: i) within the scope of motivation-oriented 

teaching reading strategies operationalized by the proposed activities, students highlighted the importance of 

creating a reading environment at school and at home, devaluing the diversification of reading practices; ii) regarding 

reading teaching strategies centered on the development of reading comprehension, they favored work on 

identifying the main ideas of the texts read, depreciating the role of activating prior knowledge. In addition, they 

found difficulties in justifying their choices individually about teaching reading strategies. We conclude that one of 

the focus of attention of teacher training for the teaching of reading should be the development of programs in 

Portuguese Didactics that give emphasis to motivation for reading and the development of reading comprehension, 

because of its repercussions on the teaching of reading for their future public. 

Keywords: teacher training, teaching of reading; reading comprehension.  
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Resumo: Uma grande parcela da população adulta no Brasil é considerada analfabeta funcional, ou seja, é incapaz 

de entender o que lê. Uma hipótese para esse resultado é que no Brasil as crianças são alfabetizadas tardiamente, 

tipicamente até os oito anos de idade. Esta pode ser uma das razões da baixa produtividade da força de trabalho 

brasileira nos dias atuais. Esta comunicação analisa os efeitos de longo prazo de se alfabetizar crianças aos seis 

anos de idade (primeiro ano do ensino fundamental) sobre proficiência em linguagem e leitura. A ideia é explorar a 

ocorrência de um programa piloto no estado do Rio Grande do Sul que promoveu a alfabetização das crianças aos 

seis anos de idade. O artigo compara o desempenho dessas crianças na Prova Brasil (quatro anos depois do 

programa) com o de outras que não passaram pelo programa. Além disso, compara diferentes métodos de 

alfabetização utilizados por diferentes escolas. O método de Diferença-em-Diferenças foi utilizado para realizar as 

estimações. Os dados utilizados são no nível do aluno e estão disponíveis ao público no site do Ministério da 

Educação. De forma geral, alunos que participaram do programa e, portanto, foram alfabetizados aos seis anos, 

não apresentam desempenho melhor que alunos que não participaram. No entanto, quando os resultados são 

desagregados por métodos de alfabetização, observa-se que os alunos alfabetizados pelo método fônico 

apresentam desempenho superior (estatisticamente significante) ao de alunos que não participaram do programa. 

Quantitativamente, o efeito do método fônico é da ordem de 0,3 desvio-padrão. O mesmo resultado não foi 

encontrado para os demais métodos de alfabetização utilizados durante o programa: o construtivista e o método 

baseado em gestão orientado para resultados. Resultados positivos para performance em matemática também 

foram encontrados. Os dados sugerem que não basta alfabetizar aos seis anos de idade para haver impactos de 

longo prazo; o método utilizado também importa para o desenvolvimento das crianças, não somente em linguagem 

e leitura, mas também em matemática. 

Palavras-chave: Alfabetização aos seis anos, Método Fônico, Prova Brasil, Qualidade da educação. 

 
Abstract: A non-negligible share of Brazil’s adult population is not able to understand what they read. This result 

might come from the fact that children are taught how to read and write too late, typically by eight years-old. This 

might be one of the reasons why labor force productivity is currently so low in the country. This paper analyzes the 

long-lasting impacts of teaching children how to read and write at age six (1st grade of elementary school) on 

Language and Reading tests. This paper takes vantage of a pilot program occurred in Rio Grande do Sul state 

aimed to teach children how to read and write at age six. We compare the performance of students who participated 

in the program in Prova Brasil Language and Math tests (four years later) to the ones obtained by students who did 

not participate. In addition, we compare students’ performance by teaching method. We implement a Difference-in-

Differences strategy using publicly available data at student level. We found that getting children literate at age six 

does not to secure long-lasting effects in Language and Math performances. However, when we estimate the impact 

by instruction process, we find significant differences. Three teaching methods were implemented in the pilot: 

Phonics, Constructivism and results-oriented management. We were able to find positive results only for children 

that learned how to read and write using the Phonics method. Quantitatively, the impact is as large as 0.3 standard 

deviation. We also find positive results in Math performance. Our results suggest that it is not enough to get children 

literate at age six in order to have long-term impacts. The teaching method is also important for children’s 

development. 

Keywords: Literacy at age six; Phonics method, Prova Brasil, Quality of education. 
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IMPACTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE 1.º CICLO NO MODELO RTI SOBRE ENSINO DA 

LEITURA NOS CONHECIMENTOS E ATIVIDADES DOS PROFESSORES E NOS DESEMPENHOS EM 

LEITURA  

RTI TEACHER TRAINNING ON TEACHING READING: EFFECT ON TEACHERS READING 

KNOWLEDGE AND TEACHING ACTIVITIES AND ON STUDENTS READING LEVEL 
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Resumo: A investigação tem mostrado a importância do desenvolvimento profissional dos professores em 

componentes chave de alfabetização. Um dos pilares do Modelo de Resposta à Intervenção é a ideia de que a 

escola deve proporcionar a todos os alunos um ensino de alta qualidade baseado em evidências científicas. O 

objetivo deste estudo é investigar o efeito da formação teórico-prática baseada no Modelo RTI nos conhecimentos 

dos professores sobre leitura e nos seus planeamentos e atividades para o ensino da leitura. Adicionalmente 

pretende-se verificar o efeito dessa formação nos resultados dos alunos em fluência na leitura relativamente ao 

critério externo Metas Curriculares. Dezoito professores de 1.º Ciclo participam numa formação profissional de cariz 

teórico-prático sobre temáticas RTI, Leitura e Escrita e Dislexia que terá no total 86h. No início da formação 

responderam ao Questionário de Conhecimentos Sobre Leitura (QCSL) com 56 itens de escolha múltipla e 

preencheram a Grelha de Atividades para o Ensino da Língua Portuguesa (GAELP). Os mesmos instrumentos 

serão aplicados no final da formação. Os alunos (exceto 1.º ano) dos professores participantes foram (e serão) 

testados relativamente à fluência em leitura. Os resultados iniciais mostram que, em média, os professores 

respondem corretamente a 42,95 % do QCSL. As atividades Compreensão Oral e da Leitura e Leitura Orientada 

pelo Professor foram incluídas em todas as GAELP, mas as de Fluência e Consciência Fonológica-Fonema não 

foram mencionadas em nenhuma enquanto as de Descodificação apenas foram incluídas em cerca de 6,25%. No 

primeiro rastreio apenas 27,05 % dos alunos atingiram a respetiva Meta Curricular relativa ao número de palavras 

corretamente lidas num minuto. Os resultados a obter no final do ano letivo serão comparados com estes. Antes da 

formação, os professores apresentavam baixos conhecimentos sobre componentes essenciais do ensino da leitura 

e não incluíam na sua planificação atividades essenciais como as de consciência fonológica e fluência. Os 

resultados dos alunos em fluência de leitura parecem refletir os fracos resultados dos professores. Espera-se que 

um aumento dos conhecimentos dos professores e da qualidade das suas planificações/atividades se reflita 

positivamente nos resultados dos alunos nesta medida de leitura. 

Palavras-chave: Ensino da leitura; formação de professores, fluência em leitura 

Abstract: Research has shown the importance of teachers' professional development in key literacy components. 

One of the pillars of the Response to Intervention Model is the idea that the school should provide all students with 

an evidence based high quality education. The purpose of this study is to investigate the effect of a RTI framed 

theoretical and practical training on reading knowledge and teaching on the teachers' knowledge about reading and 

on their reading teaching planning and activities. In addition, we aim to verify if the hypothetical improvement of 

teachers’ knowledge regarding reading teaching will be reflected on the students reading fluency improvements 

against the external criterion Curricular Goal. Eighteen teachers are attending a professional development training 

about RTI, Reading and Spelling and Dyslexia designed for a total of 86h. At the beginning of the training they 

completed a Questionnaire on Knowledge about Reading with 56 multiple choice items and the Activity Grid for 

Teaching Portuguese Language (GAELP) where they specified the activities they use in teaching. The same 

instruments will be used at the end of training. All their students (Except 1st year) were (and will be) tested for 

reading fluency. The initial results show that, on average, teachers respond correctly to 42.95% of QCSL. Listening 

and Reading Comprehension as well as Teacher-Led Reading activities were included in all GAELP, but Fluency 

and Phonological Awareness activities were not mentioned in any, while those of Decoding were only included in 

about 6.25%. Students’ first reading fluency assessment shows that only 27.05% of the students reached their 

Curricular Goal relative to the number of correctly read words in one minute. The results to be obtained at the end 

of the RTI training will be compared with these. Initially, teachers showed poor knowledge on essential components 

of teaching reading and they excluded essential teaching activities such as fluency and phonological awareness 

from their planning. The students’ results in reading fluency seem to reflect the teachers’ poor results. We expect 

that an increase of teachers’ knowledge and of their plans/ activities quality will impact positively on students’ reading 

fluency results. 

Keywords: Reading teaching; Teacher training; Fluency in reading 
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SIMPÓSIO 5 

MODELO TRIÁDICO DE RESPOSTA ÀS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM: PREVENIR, AVALIAR E 

INTERVIR 

TRIADIC MODEL OF RESPONSE FOR LEARNING DIFFICULTIES: PREVENTION, ASSESSMENT AND 

INTERVENTION 

Autores: 

Diana Alves, Mariana Sousa, Tânia Rocha e Sara Martins 

 
Resumo: As dificuldades de aprendizagem são um problema comum e crescente nos países desenvolvidos. 

Têm um impacto negativo no desempenho escolar e no funcionamento socioemocional da criança, 

contaminando, frequentemente, a sua dinâmica familiar. As dificuldades de aprendizagem estão 

estreitamente associadas a problemas na esfera socioemocional, bem como a fragilidades nas competências 

sociais. O diagnóstico de dificuldades de aprendizagem é exigente, devido às múltiplas configurações que 

estas dificuldades podem assumir, como reduzida fluência leitora, fragilidades na compreensão leitora, na 

produção escrita e na ortografia. Todavia, a identificação precoce de alguns sinais de alerta, em fases 

específicas da trajetória de desenvolvimento e do percurso escolar, pode contribuir para evitar que estas 

dificuldades se instalem e agravem. Este simpósio tem como objetivo apresentar o modelo de avaliação e 

intervenção sobre as dificuldades de aprendizagem desenvolvido na Unidade das Dificuldades de 

Aprendizagem (UDA) do Serviço de Intervenção Psicológica com Crianças e Adolescentes da Faculdade de 

Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. Integra quatro apresentações orais. Na 

primeira, será apresentado um projeto de intervenção baseado no modelo Response to Intervention (RTI) 

(Fuchs & Fuchs, 2006), que visa promover a literacia emergente e a identificação precoce de dificuldades de 

aprendizagem. As duas apresentações seguintes procuram ilustrar a operacionalização do modelo 

psicolinguístico na avaliação e intervenção, em dois casos de dificuldades de aprendizagem nos processos 

de leitura e de escrita. A apresentação final pretende descrever uma intervenção em dois níveis (i.e., criança 

e escola), com vista a potenciar a aprendizagem e desempenho escolar da criança, a par do seu 

desenvolvimento socioemocional. 

 

Abstract:  Learning difficulties are a common and growing problem in developed countries. These difficulties 

have a negative impact on children’s academic performance, socioemotional functioning and family dynamics. 

Learning difficulties are associated with social and emotional problems, as well as with poorer peer 

relationships. The diagnosis of learning disabilities and the diagnosis of specific learning disorders can be quite 

challenging, due to the wide spectrum of difficulties that children may show, such as low reading fluency, 

difficulties in reading comprehension, in writing and ortography. However, the identification of some warning 

signs at specific stages of developmental and educational pathways can contribute to prevent the emergence 

of learning disabilities. This symposium aims to present the model of assessment and intervention on learning 

difficulties developed in the Unit of Learning Difficulties of the Unit of Counselling and Therapy in Psychology 

for Children and Adolescents of the Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do 

Porto. It includes four presentations. The first presentation examines an intervention project based on the 

Response to Intervention Model (RTI) (Fuchs & Fuchs, 2006). RTI aims to promote emergent literacy and early 

identification of learning difficulties. The two following presentations intend to illustrate the operationalization 

of psycholinguistic model in the assessment and intervention in two cases of Reading and writing difficulties. 

The final presentation describes an intervention based on two levels (i.e., child and school), aiming to improve 

the child’s learning and school performance, and socioemotional development. 
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Resumo: A aprendizagem da leitura corresponde a um contínuo desenvolvimental, as crianças desde idades 

precoces, adquirem algumas compreensões básicas acerca dos conceitos e das funções da literacia. A 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, em parceria com Federação de 

Associações de Pais e Encarregados de Educação de Santa Maria da Feira, com o apoio da Câmara 

Municipal do mesmo concelho, desenvolveram o projeto “O Crescer do ler”, implementado junto de as 

crianças 5 anos, da rede pública do concelho de Santa Maria da Feira. O objetivo deste projeto é promover 

competências de literacia emergente que facilitem a aprendizagem formal da leitura e escrita, tal como detetar 

precocemente crianças em risco educacional nestes domínios. O projeto foi desenhado com base nos 

pressupostos do modelo RTI – Resposta à Intervenção. A operacionalização do modelo RTI envolve níveis 

diferenciados e progressivamente mais seletivos de intervenção, definidos com base nos dados obtidos no 

despiste universal desenvolvido junto de cada criança envolvida no projeto. O despiste universal e os 

diferentes níveis de intervenção focaram-se em dimensões fundamentais para o posterior sucesso na 

aprendizagem da leitura e da escrita: (i) a linguagem oral, ou seja o vocabulário, (ii) a consciência fonológica, 

ou seja, a noção de que a fala se pode dividir em sons mais pequenos e capacidade de os discriminar (iii) 

nomeação rápida, ou seja, habilidade de processar símbolos visuais rapidamente (iv) e os conhecimentos 

acerca da linguagem escrita, ou seja, compreender que a escrita representa os sons da fala, conhecer as 

convenções da escrita e compreender a sua funcionalidade; reavaliadas no final deste ano letivo. O projeto 

“O Crescer do ler” tem promovido uma: 1) intervenção preventiva e precoce dos educadores de infância, 

psicólogos escolares e pais na literacia emergente; 2) articulação entre os serviços educativos, com base em 

uma abordagem ecológica e multidisciplinar; 3) ligação entre política, pesquisa, educação e comunidade para 

promover o sucesso escolar. 

Palavras Chave: literacia emergente, Modelo RTI, intervenção precoce e preventiva 

 

 

Abstract: Learning to read corresponds to a developmental continuum. Children from early ages acquire some 

basic notions and functions of literacy. The project "O Crescer do ler" was developed under the framework of 

a partnership between the Faculty of Psychology and Educational Sciences of the University of Porto and the 

Federation of Parents' Associations of Santa Maria da Feira, and with the support of the municipality. This 

project was implemented with 5 years old children, attending public kindergarden and schools of Santa Maria 

da Feira. This project aims to: 1) promote emergent literacy skills to increase formal reading and writing 

learning, 2) identify children with reading and writting difficulties. The project was designed based on the RTI 

- Response to Intervention model. The operationalization of the RTI model requires differentiated and 

increasingly selective levels of intervention. These levels were defined based on the data gathered in the 

universal screening developed with each child. The universal screening and the different levels of intervention 

focused on dimensions associated with subsequent success in reading and writing learning: (i) oral language, 

(ii) phonological awareness, (iii) quick naming, (iv) and knowledge on written language. The project O Crescer 

do ler has promoted a: 1) intervention of kindergarten teachers, school psychologists and parents to increase 

emergent literacy skills, by means of a preventive and early intervention; 2) articulation between educational 

services, based on an ecological and multidisciplinary approach; 3) linking politics, research, education and 

community to promote school success. 

Keywords: emergent literacy, RTI model, preventive and early intervention 
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THE CASE OF MARIA: BETWEEN SCHOOL LEARNING AND SOCIOEMOTIONAL DEVELOPMENT 
SOCIOEMOCIONAL  
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Resumo: As dificuldades de aprendizagem tendem a ter um impacto nocivo no desenvolvimento socioemocional. As 

crianças com dificuldades de aprendizagem têm, frequentemente, apresentam competências sociais frágeis e mais 

problemas de ajustamento socioemocional. Nesta comunicação, será apresentado o caso Maria, uma criança de 8 anos, 

a frequentar o 3º ano. A Maria foi encaminhada pela Professora Titular de Turma, devido às dificuldades que evidenciava 

nos processos de leitura e de escrita. A par das dificuldades sinalizadas pela Professora Titular de Turma, os pais 

mostravam-se inquietos com a reduzida autonomia da Maria na gestão das rotinas diárias e de estudo, bem como com a 

sua dificuldade em relacionar-se com os pares. A intervenção alicerçou-se em dois eixos: a dimensão socioemocional e 

a dimensão psicopedagógica. No que respeita à dimensão socioemocional, a intervenção orientou-se para a promoção 

das competências sociais da Maria e para a promoção da sua autonomia na rotina diária. Relativamente à dimensão 

psicopedagógica, o trabalho desenvolvido visou potenciar os processos de leitura e de escrita, bem como modelar 

estratégias que permitam aumentar a autonomia e eficácia da Maria na gestão do seu estudo. A intervenção estruturou-

se em duas modalidades: 1) direta – acompanhamento individual, com periodicidade semanal, realizado junto da Maria, 

2) indireta – intervenção no contexto escolar, com vista a potenciar a mobilização das medidas educativas que permitissem 

responder às necessidades da Maria. Para monitorizar a evolução da Maria, foi realizada uma reavaliação, quando a 

criança frequentava o 5º ano. Foram avaliados processos de leitura e de escrita. Foi administrada a Child Behavior 

Checklist e o Teacher's Report Form, para avaliar o funcionamento socioemocional da Maria. Observou-se um aumento 

da fluência verbal e da fluência leitora da criança. Adicionalmente, verificou-se uma diminuição das pontuações das 

escalas de problemas da CBCL e do TRF, a par de um aumento da pontuação das escalas de competência da CBCL e 

de funcionamento adaptativo do TRF. A intervenção realizada mostrou ser eficaz na promoção dos processos de leitura 

e de escrita e do ajustamento socioemocional da criança. 

Palavras-chave: Dificuldades nos processos de leitura e escrita, fragilidades socioemocionais, intervenção direta e 

indireta 

 
 

Abstract: Learning difficulties tend to have a negative impact on socioemotional development. Children with learning 

difficulties often exhibit poorer social skills and more socioemotional problems. In this presentation, the case of Maria, an 

eight year old child, attending the 3rd grade, will be examined. Maria was referred by her regular teacher, due to reading 

and writing difficulties. Besides to these difficulties, Maria’s parents were worried about her lack of autonomy in daily and 

study routines, as well as with her poor social skills. The intervention has been based on two axis: socioemotional 

dimension and psychopedagogical dimension. In what concerns to socioemotional functioning, the intervention aimed to 

increase Maria’s social skills and autonomy in daily routines. Psychopedagocical intervention aimed to promote  reading 

and writing processes, as well as to model strategies to increase Maria autonomy and effectiveness in managing her study. 

The intervention has been structured in two modalities: 1) direct – individual weekly session with Maria, 2) indirect – 

intervention in school, to promote educational measures to respond to the child’s needs. In order to monitor Maria’s 

evolution, a reassesment has been performed, when the child was attending the 5th grade. Reading and writing processes 

have been assessed. Child Behavior Checklist and the Teacher's Report Form have been administered to assess 

socioemotional functioning. An increase in child’s verbal and reading fluency was observed. A decrease in the CBCL and 

TRF Problems Scales Scores, and an increase in the CBCL Competence Scale Scores and TRF Adaptive Functioning 

were also observed. The intervention revealed to be effective to promote reading and writing processes and children’s 

socioemotional adjustment. 

Keywords: Reading and writing difficulties, socioemotional problems, direct and indirect intervention 
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Resumo: Uma série de pesquisas recentes têm entendido a escrita como um processo psicológico. Os 

estudos no âmbito da psicolinguística oferecem teoria e resultados sobre as interações da estrutura linguística 

e do processo cognitivo, como memória e atenção. Esta comunicação relata a aplicação da teoria da 

psicolinguística à escrita. A presente apresentação tem por objetivo ilustrar a operacionalização da perspetiva 

psicolinguística num processo de avaliação e intervenção nas dificuldades de escrita desenvolvido na Unidade 

das Dificuldades de Aprendizagem (UDA) do Serviço de Intervenção de Crianças e Adolescentes (SIPCA) da 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação Universidade do Porto (FPCEUP). Será examinado o caso 

de João, uma criança de oito anos, que frequenta o 3º ano do ensino básico. O João foi encaminhado pela 

sua professora do ensino regular devido a dificuldades de escrita. Além destas dificuldades, o João apresenta 

falta de autonomia nas rotinas diárias e de estudo. Os processos cognitivos, de leitura e escrita foram 

avaliados. Os instrumentos Child Behavior Checklist e Teacher's Report Form foram também administrados 

para avaliar o funcionamento socioemocional. A análise das palavras, das frases, das estruturas sintáticas e 

dos erros ortográficos sugere que a atenção, a memória de curto prazo e as dificuldades ortográficas limitam 

e restringem as produções de escrita do João. A intervenção foi estruturada em duas modalidades: 1) a 

intervenção direta - sessão semanal individual com João; 2) a intervenção indireta com o contexto familiar e 

escolar, para promover medidas educativas de resposta às necessidades da criança. Para acompanhar a 

evolução do João, será realizada uma reavaliação no final do presente ano letivo. Esta comunicação sublinha 

os contributos da perspetiva psicolinguística na compreensão das dificuldades de escrita. 

Palavras-chave: dificuldades de escrita, psicolinguística, atenção e memória 

 
 
Abstract: A number of research have recently understanded writing as a psychological processs. 

Psycholinguistic researches offers theory ans results about the interactions of linguistics structure and 

cognitive process such as memory and attention. This comunications reports on the aplication of 

psycholinguistics theory to writting. This case presentation aims to illustrate the operationalization of the 

psycholinguistic perspective in the assessment and intervention on writting disabilities developed at the subunit 

of Learning Disabilities (LDU) of the Unit of Psychological Intervention with Children and Adolescents of the 

Faculty of Psychology and Sciences of Education of University of Porto. The case of João, an eight year old 

child, attending the 3rd grade, will be examined João was referred by her regular teacher, due to writing 

difficulties. Besides to these difficulties, João presents lack of autonomy in daily and study routines. Cognitive, 

reading and writing processes have been assessed. Child Behavior Checklist and Teacher's Report Form 

have been administered to assess socioemotional functioning. Analysis of the words, clauses, and syntactic 

structures of the errors suggests that attention, short-term memory and ortographis dificulties limits and 

constrain João´s writting productions. The intervention has been structured in two modalities: 1) direct – 

individual weekly session with João, 2) indirect – intervention with  family and school context, to promote 

educational measures to respond to the child’s needs. In order to monitor João’s evolution, a reassesment will 

be carried out at the end of this school year This communication underlines the contributions of the 

psycholinguistic perspective in the comprehension of writing difficulties. 

Keywords: writting difficulties, psycholinguistic, attention and memory 
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DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM: OPERACIONALIZAÇÃO DO MODELO PSICOLINGUÍSTICO 

LEARNING DISABILITIES: AN OPERATIONALIZATION OF PSYCHOLINGUISTIC PERSPECTIVE 

 

 

Tânia Rocha 
Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade do Porto 

taniarocha83@hotmail.com 
 

 
 
Resumo: O modelo psicolinguístico apresenta uma estrutura concetual útil para compreender as dificuldades 

de aprendizagem da leitura e da escrita e as suas consequências. De acordo com este modelo, os processos 

de leitura e de escrita desenvolvem-se com base na interação dinâmica entre quatro processadores: i) 

fonológico, ii) ortográfico, iii) semântico, e iv) contextual. Esta apresentação tem como objetivo ilustrar a 

operacionalização do modelo psicolinguístico na avaliação e intervenção num caso de dificuldades de 

aprendizagem. Consiste na descrição do processo de avaliação e de intervenção desenvolvido com um 

menino de 8 anos que frequentava o 3º ano de escolaridade. O pedido de avaliação foi realizado pelos pais 

em virtude das dificuldades de leitura e de escrita sinalizadas pela professora titular de turma. Foram avaliadas 

a fluência verbal, a velocidade e fluência de leitura, a compreensão leitora, a construção de texto e a ortografia. 

Os resultados evidenciaram uma baixa velocidade e fluência leitora, dificuldades na compreensão leitora e a 

ocorrência de vários erros ortográficos. Apresentava ainda uma escrita desorganizada com frases 

incorretamente construídas. Atendendo às dificuldades identificadas, foram definidos os seguintes objetivos 

de intervenção: 1) aumentar a fluência de leitura; 2) diminuir a ocorrência de erros ortográficos; 3) promover 

o desenvolvimento de competências de construção de texto. A intervenção estruturou-se em duas 

modalidades: 1) direta – acompanhamento individual, com periodicidade bissemanal, realizado junto da 

criança, 2) indireta – intervenção no contexto de ATL, com vista a generalizar as estratégias de intervenção 

implementadas na modalidade de intervenção direta. Resultados: A reavaliação dos principais indicadores 

dos processos de leitura e de escrita permitiu verificar uma melhoria ao nível da velocidade e fluência de 

leitura, uma diminuição do número de erros ortográficos e uma melhoria na construção de texto. 

Permaneceram algumas fragilidades ao nível da compreensão leitora. A intervenção desenvolvida, alicerçada 

no modelo psicolinguístico, demonstrou ser eficaz na promoção das competências de leitura e de escrita. 

Palavras-chave: dificuldades de aprendizagem, modelo psicolinguístico, fluência de leitura. 

   
Abstract: The psycholinguistic perspective provides an useful conceptual framework to understand reading 

and writing problems and their consequences. According to this model reading and writing processes develop 

on the basis of the dynamic interaction between four processors: i) phonological, ii) orthographic; iii) semantic; 

iv) contextual. Method: This case presentation aims to illustrate the operationalization of the psycholinguistic 

perspective in the assessment and intervention on learning disabilities. It consists of a description of the 

assessment and intervention with a 8 year old male child, attending the 3rd grade. The assessment was 

requested by the parents because of the difficulties of reading and writing referred by his regular teacher. It 

were assessed verbal fluency, reading speed and fluency, reading comprehension and writing. The results 

showed a low reading speed and fluency, difficulties in reading comprehension and several spelling errors. He 

also presented a disorganized writing with poorly constructed sentences. Considering these difficulties, the 

objectives of the intervention were designed as follows: 1) increase reading fluency; 2) decrease the spelling 

errors; 3) promote the development of writing competencies. The intervention has been structured in two 

modalities: 1) direct – individual bi-weekly session with the child, 2) indirect – intervention in ATL, in order to 

generalize the intervention strategies implemented in the direct intervention modality. Results: The 

reassessment showed a significant improvement in reading speed and fluency, decrease of spelling errors 

and an improvement in writing. Some difficulties in reading comprehension has remained. Conclusions: The 

intervention developed, based on psycholinguistic perspective, shown to be useful in promoting reading and 

writing competencies. 

Keywords: Learning disabilities, psycholinguistic perspective, reading fluency. 
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SIMPÓSIO 6 

METÁFORAS, POEMAS, ARGUMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DA MEMÓRIA DE TRABALHO NA 

APRENDIZAGEM DA LEITURA POR CRIANÇAS 

METAPHORS, POEMS, ARGUMENTATION AND EVALUATION OF WORKING MEMORY IN THE 

ACQUISITION OF READING BY CHILDREN 

 

 
Autores: 

Ângela Chuvas Naschold, Janaina Weissheimer, Marly Amarilha e Alessandra Freitas 

 
 
 

Resumo: Serão discutidas nesse simpósio pesquisas que versam sobre a aprendizagem da leitura infantil, 

considerando o ponto de vista das metáforas, poemas, argumentação e a avaliação da memória de trabalho.  

 

 

 

 

Abstract: This symposium will present and discuss research that deals with the acquisition of reading by 

children, considering the point of view of metaphors, poems, argumentation and the evaluation of working 

memory. 
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METÁFORAS, HISTÓRIAS FICCIONAIS E COMPREENSÃO DO SENTIDO NA EDUCAÇÃO INTEGRAL 

DE CRIANÇAS 

METAPHORS, FICTIONAL STORIES AND UNDERSTANDING OF MEANING IN CHILDREN EDUCATION 

 

 
Angela Chuvas Naschold 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil 
anaschold@gmail.com 

 
Resumo: Apresentamos os resultados de uma pesquisa experimental com foco na compreensão da contação 

de histórias ficcionais. Verificou-se a contribuição para o alcance da compreensão do sentido de dois tipos de 

contação: com figuras correspondentes à imagem real e com objetos de correspondência metafórica com a 

imagem real. O trabalho partiu da hipótese de que a metáfora é um estruturante fundamental da linguagem e 

da compreensão do sentido das histórias contadas (LAKOFF, 1993, 1999; LAKOFF & JOHNSON, 1993, 1999; 

GIBBS & RAYMOND, 2002; GIBBS et al, 2006), ao mesmo tempo em que auxilia a estruturação da linguagem 

(WITTGENSTEIN, 2005, 2001, 2000, 1981, 1975) e da argumentação (HABERMAS, 2012a e b) infantil. O 

número de crianças selecionadas para o estudo correspondeu ao número de alunos matriculados na turma 

escolhida para o trabalho. Os subgrupos foram determinados obedecendo ao critério de participação de todas 

as crianças em todas as atividades. Para atender a esse critério, o desenho de pesquisa denominado de 

quadrado latino contrabalanceado, tal como proposto por Winer (1971), foi escolhido. Nesse desenho 

experimental, todos os subgrupos são expostos a todos os tratamentos, mesmo que em tempos diferentes. 

Os resultados da pesquisa evidenciaram com alto percentual estatístico que a contação objeto-metafórica, se 

comparada com a contação com figuras, contribui de forma superior para a compreensão das histórias. 

Palavras-chave: Metáforas; Contação de Histórias; Compreensão do Sentido 
 

 

Abstract: We present the results of an experimental study focusing on the understanding of fictional 

storytelling. We intended to verify the contribution of two types of storytelling to the comprehension of meaning: 

one with pictures corresponding to the real image and one with objects of metaphorical correspondence with 

the real image. The work was based on the hypothesis that metaphor is a fundamental structurant of language 

and meaning construction of the stories told (Lakoff, 1993, 1999, LakOFF & JOHNSON, 1993, GIBBS & 

RAYMOND, 2002), while also helping to structure the language (WITTGENSTEIN, 2005, 2001, 2000, 1981, 

1975) and children's argumentation (Habermas, 2012a and b). The number of children selected for the study 

corresponded to the number of students enrolled in the class chosen for the study. The subgroups were 

determined according to the criterion of participation of all children in all activities. To meet this criterion, the 

research design chosen was the counterbalanced Latin square, as proposed by Winer (1971). In this 

experimental design, all subgroups are exposed to all treatments, at different times. The results of the study 

significantly showed that the object-metaphorical storytelling, if compared to the storytelling with pictures, 

contributed more substantially to the understanding of the stories. 

Keywords: Metaphors; Statement of Stories; Understanding of Sense 
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MEMÓRIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DA LEITURA EM CRIANÇAS 

WORKING MEMORY AND THE DEVELOPMENT OF READING IN CHILDREN 

 
Janaina Weissheimer 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil 
janaina.weissheimer@gmail.com 

 
 
 

Resumo: Este estudo longitudinal visa a investigar o desenvolvimento da memória de trabalho e o 

desenvolvimento da leitura em participantes do projeto ACERTA (Avaliação de Crianças em Risco de 

Transtorno de Aprendizagem) em alunos do Ensino Fundamental I, matriculados em 6 escolas municipais de 

Natal-RN ao longo de 2014 a 2016. Para tanto, duas perguntas de pesquisa nortearam este trabalho (1) de 

que forma a Provinha Brasil (instrumento nacional de avaliação de leitura e escrita) pode predizer o 

desenvolvimento de leitura das crianças avaliadas?, (2) como a memória de trabalho está relacionada ao 

desenvolvimento da leitura das crianças participantes do estudo? Os 46 participantes foram submetidos à 

Provinha Brasil no ano de 2014; e realizaram atividades de avaliação de leitura e escrita e avaliações de 

memória de trabalho (AWMA – Automated Working Memory Assessment) de 2014 a 2016. Os resultados 

quantitativos obtidos por regressão linear revelam que a Provinha Brasil em 2014 configurou-se em um 

preditor significativo do desenvolvimento de leitura e escrita em 2015 e 2016, medidas pelo tempo de leitura, 

desempenho em ditado balanceado e teste de pseudopalavras (tempo de leitura e acurácia). Quando as 

análises foram controladas para capacidade de memória de trabalho, a relação entre a Provinha Brasil e as 

medidades de leitura e escrita mostrou-se mais robusta no caso das crianças com baixa capacidade de 

memória de trabalho. A discussão proposta pretende lançar luz sobre as variáveis que impactam o processo 

de aquisição da leitura, sob um ponto de vista neurocognitivo, e as implicações pedagógicas para a instrução 

da leitura e da escrita. 

Palavras-chave: Memória de trabalho; desenvolvimento da leitura; crianças 
 
 

Abstract: This longitudinal study aims to investigate the development of working memory and reading in 

participants of project ACERTA (Assessment of Children at Risk of Learning Disorders) in elementary school 

students enrolled in 6 municipal schools in Natal-RN from 2014 to 2016. Therefor, two research questions 

were posed: (1) how can Provinha Brazil (a national reading and writing evaluation) predict the reading 

development of the children evaluated, (2) how Is working memory related to the reading development of the 

children participating in the study? The 46 participants were submitted to Provinha Brasil in the year 2014; and 

carried out reading and writing assessment activities and work memory assessments (AWMA) from 2014 to 

2016. The quantitative results obtained by linear regression show that Provinha Brasil in 2014 was a significant 

predictor of development of reading and writing in 2015 and 2016, measured by reading time, performance in 

a balanced dictation and a pseudoword test (reading time and accuracy). When the analyzes were controlled 

for working memory capacity, the relationship between Provinha Brazil and reading and writing measures was 

more robust in the case of children with low working memory capacity. The proposed discussion aims to shed 

light on the variables that impact the acquisition process of reading, from a neurocognitive point of view, and 

the pedagogical implications for reading and writing instruction. 

Keywords: working memory; reading development; children 
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A LEITURA DE POEMAS E A COMPETÊNCIA RECEPCIONAL ENTRE ESTUDANTES DO ENSINO 

FUNDAMENTAL DE ESCOLA PÚBLICA BRASILEIRA 

POEM READING AND RECEPTIVE COMPETENCE AMONG ELEMENTARY STUDENTS  IN  PUBLIC 

SCHOOLS IN BRAZIL 

 
 

 
Marly Amarilha 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil 
marlyamarilha@yahoo.com.br 

 
 
 

Resumo: Apresenta resultados de pesquisa qualitativa longitudinal com intervenção realizada em escola 

pública de Natal - Brasil. O desenho da pesquisa contemplou 15 sessões de leitura; discussão pós-leitura; 

postagem de comentário em fórum eletrônico. Os 16 sujeitos do 4º e 5º anos do ensino fundamental foram 

acompanhados durante dois anos letivos. O corpus literário foi composto de três livros de poemas: Minha ilha 

maravilha (2007) de Marina Colasanti; Quando chove a cântaros (2005) de Gloria Kirinus e Lampião e 

Lancelote (2006) de Fernando Vilela. Foram considerados como indicadores de competência recepcional 

(leitura do referencial ao conotativo; Stirle,2002)  as manifestações dos sujeitos sobre a melopéia, fanopeia e 

logopeia na composição dos poemas, conforme conceitos de Pound (1997). Resultados revelam que os 

sujeitos responderam dominantemente à melopéia e este aspecto serviu de acesso à fanopeia e à logomeia, 

podendo-se inferir que no desenvolvimento da competência recepcional a estrutura do poema é apreendida 

com maior facilidade pela exploração de seus aspectos melódicos e rítmicos.  

Palavras-chave: poesia, escola, competência receptive. 

 

 
Abstract: It presents results of qualitative longitudinal research with intervention developed in a public school 

in Natal-Brazil. The study design contemplated 15 reading sessions; post-reading discussion; comment posted 

in an electronic forum. The 16 subjects of a 4º and 5º grade class were accompanied during two school years. 

The literary corpus was composed of three poems books Minha ilha maravilha (2007) by Marina Colasanti; 

Quando chove a cântaros (2005) by Gloria Kirinus anda Lampião e Lancelote (2006) by Fernando Vilela. 

Receptive competence (referencial reading to connotative one) indicators were considered from subjects 

manifestations on melopoeia, fanopoeia and logopoeia according to Pound’s concepts (1997). Results reveal 

that the subjects responded mainly to melopoeia and this aspect served to access fanopoeia and logopoeia. 

Therefore one can infer that in the development of the receptive competence the poem structure is better 

seized by the exploration of its melodic and rhythmic aspects. 

Keywords: poem, school, receptive competence. 
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A LITERATURA E A EDUCAÇÃO: AÇÃO ARGUMENTATIVA NA DISCUSSÃO DE HISTÓRIAS 

LITERATURE AND EDUCATION: ARGUMENTATIVE ACTION IN THE DISCUSSION OF 

 CHILDREN'S STORIES 

 
Alessandra Cardozo de Freitas 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil 
alessandracardozof@yahoo.com.br 

 
 

Resumo: Focalizamos nesta pesquisa a atividade de discussão de histórias do gênero contos de fadas em aula de 

leitura de textos de literatura infantil. O objetivo foi investigar a ação argumentativa no processo de mediação 

pedagógica na atividade de discussão de histórias. Entendemos que a ação argumentativa é constituinte 

fundamental da mediação docente nessa atividade. A abordagem sobre a mediação é da psicologia interacionista 

em articulação com a teoria da argumentação, como processo que visa obter e intensificar a adesão do interlocutor 

por meio do discurso. A análise da atividade de discussão de histórias envolveu a Psicolinguística, particularmente 

o estudo sobre a habilidade de previsão; a Estética da Recepção, destacando-se a teoria do efeito estético, uma 

vez que esta considera as reações ou as respostas provocadas no leitor pelo texto e os estudos sobre o conflito 

sociocognitivo, evidenciando-se as modalidades de conflitos provenientes da discussão de textos. O corpus 

analisado compõe-se de episódios de discussão de histórias, resultantes de um trabalho de campo com a literatura 

infantil, realizado por meio da observação participante. Os sujeitos envolvidos são crianças na faixa etária entre 5 

e 6 anos de idade, de uma escola pública, do município de Natal-Brasil. A pesquisa evidenciou ações mediadoras 

de caráter argumentativo utilizadas pela professora-pesquisadora em discussão de histórias. Dentre as conclusões, 

destaca-se a de que a ação argumentativa na atividade de discussão de histórias favorece e intensifica não só a 

adesão das crianças nessa atividade. Potencializa a interação entre o leitor e o texto, favorece a organização e 

explicitação do pensamento das crianças. O material analisado mostra que as crianças expõem sua habilidade para 

argumentar quando recebem andaimagem adequada de um mediador argumentativo - o professor. 

Palavras chave: literatura infantil, discussão de histórias, mediação pedagógica, argumentação. 

 

Abstract: This research focuses on the activity of discussing children's literature, more specifically  fairy tales, in a 

reading class. The objective was to investigate the argumentative action in the process of pedagogical mediation in 

the activity of story discussion. We understand that argumentative action is a fundamental constituent of teacher 

mediation in this activity. The approach on mediation follows interactionist psychology in articulation with the theory 

of argumentation, as a process that seeks to obtain and intensify the adhesion of the interlocutor through discourse. 

The analysis of the storytelling activity involved Psycholinguistics, particularly the study on predictive ability; The 

Aesthetics of Reception, highlighting the theory of aesthetic effect, since it considers the reactions or the responses 

provoked in the reader by the text; and the studies on the sociocognitive conflict, evidencing the modalities of 

conflicts from the discussion of texts. The analyzed corpus is composed of episodes of story discussion, resulting 

from work with children's literature, carried out through participant observation. The subjects involved are children 

in the age group between 5 and 6 years old, from a public school in the city of Natal-Brazil. The research evidenced 

mediating actions of argumentative character used by the teacher-researcher in the discussion of stories. Among 

the conclusions, it is highlighted that the argumentative action in the story discussion activity favors and intensifies 

the children's adherence to this activity. It enhances the interaction between the reader and the text, favors the 

organization and explicitness of children's thinking. The material analyzed shows that children expose their ability to 

argue when they receive the proper picture of an argumentative mediator - the teacher. 

Keywords: children literature, stories discussion, pedagogical mediation, argumentation. 
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SIMPÓSIO 7 

ALFABETIZAÇÃO EM CONTEXTOS DE L2 

BEGINNING LITERACY IN L2 CONTEXTS 

 
 

Autores: 

Íris Pereira, Maria Elisa Sousa, Maria Alfredo Moreira, José Carvalho, Catarina Lopes e Carmen Aiveca 

 
Resumo: O processo de alfabetização em língua materna é um desafio complexo para alunos e professores. Nas 

línguas de escrita alfabética, aprender a escrever e a ler exige, da parte dos alunos, o conhecimento da dimensão 

oral da língua, uma considerável capacidade de análise dessa oralidade (ou consciência linguística, em particular 

consciência fonológica) e um conhecimento informal dos mundos da escrita (ou literacia emergente), capaz de 

motivar para a aprendizagem da dimensão cultural da comunicação, que é constituída pela linguagem escrita (Sim-

Sim, 2008; Mata, 2008). Da parte do professor, alfabetizar implica um complexo leque de saberes (Shulman, 1986, 

1987; Grossman, 1990), que vão desde conhecimento teórico específico ao conhecimento pedagógico geral, 

passando pelo conhecimento pedagógico específico relacionado com a alfabetização e incluindo também o 

conhecimento do contexto onde decorre o processo de alfabetização (Pereira, Viana & Vieira, 2015). Neste 

simpósio, é nossa intenção analisar o processo de alfabetização que decorre em contextos de língua segunda, isto 

é, em contexto nos quais estão envolvidas, pelo menos, duas línguas orais com diferente estatuto e 

desenvolvimento por parte dos alunos: uma, que é a língua materna; a outra, que é a língua de aprendizagem em 

contexto escolar. O interesse da atenção a este tipo de contextos coloca-se mais do que nunca. Trata-se de 

contextos constantemente criados pelos fluxos migratórios, que trazem crianças para contextos de alfabetização 

em línguas que não são as suas línguas maternas. Por outro, preocupações políticas continuam a criar para as 

crianças o desafio de aprender a ler e a escrever noutra língua que não a sua L1. No simpósio, identificamos e 

discutimos dimensões críticas do processo de alfabetização em L2 através da resposta a perguntas como: Como 

se carateriza o processo de alfabetização nos contextos de língua segunda? Que desafios coloca aos alunos? Que 

desafios pedagógicos são colocados aos professores alfabetizadores em contextos de L2? 

 

 

Abstract: Beginning literacy teaching in the mother tongue is a complex challenge for students and teachers. In 

alphabetic writing systems, learning to read and write requires students to know the oral language, to have a 

considerable capacity for analysing oral language (linguistic awareness, in particular phonological awareness) and 

an informal knowledge of the worlds of writing (or emerging literacy). These are deemed essential in motivating the 

learning of the cultural dimension of communication, which is constituted by written language (Sim-Sim, 2008; Mata, 

2008). On the part of the teacher, literacy implies a complex range of professional knowledges (Shulman, 1986, 

1987; Grossman, 1990), ranging from specific theoretical knowledge to general pedagogical knowledge, specific 

pedagogical knowledge related to literacy and also including knowledge of the context of the literacy teaching 

(Pereira, Viana & Vieira, 2015). 

In this symposium, we intend to analyse the literacy teaching process that takes place in second language contexts, 

that is, in contexts in which at least two oral languages with different status and development by the students are 

involved: one, which is the mother tongue; the other, which is the language of learning in the school context.  

The attention to these types of contexts is currently more relevant than ever. These are contexts constantly created 

by migratory flows, which bring children into literacy contexts in languages other than their mother tongues. On the 

other hand, political concerns continue to create for children the challenge of learning to read and write in a language 

other than their L1. 

At the symposium, we identify and discuss critical dimensions of the literacy process in L2 by answering questions 

such as: What characterizes the beginning literacy process in second language contexts? What challenges 

does it pose to students? What pedagogical challenges are posed to literacy teachers in L2 contexts? 
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TIMOR-LESTE, PAÍS (SINGULAR) DE LÍNGUA OFICIAL PORTUGUESA 

TIMOR-LESTE, A SINGULAR COUNTRY OF PORTUGUESE OFFICIAL LANGUAGE 

 

Maria Elisa Sousa 
Escola Superior de Educação, 

Politécnico do Porto 
 
 

Resumo: Timor-Leste, um país multilingue, com dezasseis línguas nativas (Hull, 2000), duas línguas de 

trabalho e duas línguas oficiais – o tétum e o português. A opção pela língua portuguesa num contexto pós-

conflito, marcado por carências de recursos humanos e materiais, a par da necessidade de erigir o sistema 

educativo do novo país, colocaram Portugal como parceiro principal na área da Educação, no quadro da 

cooperação internacional. A língua portuguesa tinha sido proibida durante mais de duas décadas, a invasão 

indonésia tinha causado a morte e o desaparecimento de um número significativo de timorenses, os recursos 

humanos apresentavam um elevado défice de formação, as qualificações eram muito frágeis, senão 

inexistentes, e era necessário fazer funcionar a escola. É com este foco, e neste contexto de grande 

fragilidade, que Portugal é chamado a intervir, designadamente, ao nível da colocação de professores no 

território para o ensino do português, do desenho de programas de formação inicial e contínua de professores, 

da coordenação e elaboração de currículos para os diferentes níveis de escolaridade. O ensino do português 

assume um lugar central num cenário em que surge como língua oficial, mas não é falado pela maioria da 

população, como língua da escola, mas não é dominado por quem terá de o ensinar. E se esta situação 

constitui, já, um significativo desafio, que contornos ganhará ela se a equacionarmos em articulação com o 

facto de existirem duas línguas oficiais, duas línguas de ensino e múltiplas línguas maternas? Relacionar 

estes eixos para traçar uma breve panorâmica do ensino do português (com incidência no processo de 

alfabetização) em Timor-Leste, a partir da formação de professores, desde a "Restauração Independência", 

em 20 de maio de 2002, é o que nos propomos.   

Palavras-chave: língua oficial, ensino, formação de professores  

 
 
Abstract: Timor-Leste is a multilingual country with sixteen native languages (Hull, 2000), two working 

languages and two official languages - Tetum and Portuguese. The choice of the Portuguese language in a 

post-conflict context, marked by shortages of human and material resources, together with the need to erect 

the educational system of the new country, have placed Portugal as the main partner in the area of Education 

within the framework of international cooperation. The Portuguese language had been banned for over two 

decades, the Indonesian invasion had caused the death and disappearance of a significant number of East 

Timorese, human resources had a high training deficit, the qualifications were very fragile, if not non-existent, 

and it became necessary to make the school system work. It was with this focus, and in this context of great 

fragility, that Portugal was called upon to intervene, namely at the level of the placement of teachers in the 

territory for the teaching of Portuguese, the design of initial and continuing teacher training programs, and the 

construction and coordination of curricula for different levels of schooling. The teaching of Portuguese assumes 

a central place in a scenario where it appears as an official language and as a language of the school, but is 

not spoken by the majority of the population nor is it dominated by those who will have to teach it. And if this 

situation is already a significant challenge, what will it become if we compare it with the fact that there are two 

official languages, two languages of instruction and multiple mother tongues? I propose to connect these axes 

to give a brief overview of the teaching of Portuguese (with an impact on the beginning literacy process) in 

Timor-Leste from the teacher training perspective since the "Restoration Independence" on May 20, 2002. 

Keywords:  Official language; teaching; teacher education 
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A MONTANTE DA ALFABETIZAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA COMO L2 NA GUINÉ-BISSAU. O 

CICLO COMUNICATIVO NO PRIMEIRO ANO DE ESCOLARIDADE 

BEGINNING LITERACY TEACHING IN PORTUGUESE LANGUAGE L2 IN GUINEA-BISSAU. THE 

COMMUNICATIVE CYCLE IN THE FIRST YEAR OF SCHOOLING. 
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Resumo: Nesta comunicação apresento e discuto uma estratégia pedagógica assumida com vista à reforma 

do processo de alfabetização em curso na Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau é um país de língua oficial 

portuguesa, apresentando-se esta como a única língua esperada nos contextos de escolarização. Contudo, 

o país enfrenta o repto de a maioria da população não ser falante de português e de os próprios professores 

alfabetizadores apresentarem baixos níveis de domínio da língua. Neste contexto, a Guiné-Bissau está a levar 

a cabo uma reforma curricular, financiado pela UNICEF, pela Fundação C. Gulbenkian e pelo Ministério da 

Educação do país, que coloca o domínio do português oral e escrito como principal prioridade nos anos iniciais 

da escolaridade básica. No quadro dessa reforma, assumiu-se oficialmente que o primeiro ano do primeiro 

ciclo deve ser dedicado à aprendizagem do português oral, ao mesmo tempo que lança as bases para a 

construção de outras aprendizagens futuras, incluindo a da linguagem escrita. Numa tentativa de dar resposta 

a este desígnio, foi assumida uma estratégia pedagógica, designada de ciclo comunicativo, que procura 

integrar as linhas centrais das teorias de aprendizagem de línguas segundas com as linhas centrais das 

teorias sobre a alfabetização. Nesta comunicação apresento, ilustro e discuto o ciclo comunicativo, quer 

enquanto conceito estruturador das principais opções curriculares tomadas quer enquanto racional subjacente 

à construção dos manuais de apoio a alunos e professores. 

Palavras-chave: alfabetização, aprendizagem de língua segunda, pedagogia, ciclo comunicativo 

 

Abstract: In this communication, I present and discuss a pedagogical strategy for beginning literacy teaching, 

which has been adopted in the context of reform the literacy education currently in progress in Guinea-Bissau. 

Guinea-Bissau is an official Portuguese language country, and Portuguese is the only language expected in 

the context of schooling. However, the country faces the challenge of the majority of the population not being 

Portuguese speaking and of the literacy teachers themselves presenting low levels of mastery of the target 

language. In this context, Guinea-Bissau is carrying out a curriculum reform, financed by UNICEF, the C. 

Gulbenkian Foundation and the country's Ministry of Education, which assumes the oral and written 

Portuguese as the main priority in the initial years of schooling. In the framework of this reform, it was officially 

assumed that the first year of schooling should be devoted to the learning of oral Portuguese, while laying the 

foundations for the construction of other future learning, including writing. In an attempt to respond to this aim, 

a pedagogical strategy was adopted - the communicative cycle -, which seeks to integrate the central lines of 

second language learning theories with those of beginning literacy theories. 

In this presentation, I present, illustrate and discuss the communicative cycle, both as a structuring concept of 

the main curricular choices made and as a rationale underlying the construction of the textbooks to support 

students and teachers. 

Keywords: Beginning literacy, second language learning;pedagogy; communicative cycle 
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BASES EPISTÉMICAS E PEDAGÓGICAS PARA A EDUCAÇÃO DE APRENDENTES L2: O PERFIL DO 

PROFESSOR 

EPISTEMIC AND PEDAGOGICAL BASES FOR THE EDUCATION OF LEARNERS L2: THE PROFILE OF 

THE TEACHER 
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Centro de Investigação em Educação, Instituto da Educação,  

Universidade do Minho 
 

Resumo: Nesta comunicação discute-se o perfil do professor de L2, enquanto profissional que, para além de 
saberes específicos, de natureza substantiva e processual, no que respeita aos processos de ensino e 
aprendizagem de línguas segundas, deve revelar atitudes de valorização da diversidade linguística e cultural 
dos aprendentes e das suas famílias, como condição sine qua non para a promoção do seu sucesso 
académico. A comunicação iniciará com uma caracterização global da situação educativa dos aprendentes 
de L2 em vários contextos internacionais, uma situação que se pode caracterizar como sendo de 
subordinação social, cultural e educativa. Após uma breve abordagem das razões epistémicas que subjazem 
a este estatuto, e que se prendem, sobretudo, com o papel do colonialismo europeu na história mundial, 
abordaremos o perfil do professor de L2, no enquadramento de uma pedagogia que se deseja linguística e 
culturalmente relevante, pois consciente da realidade socioeducativa da maioria destes alunos, mas proativa 
na mudança dessa realidade, através do desenvolvimento de práticas pedagógicas emancipadoras. Para tal, 
espera-se que o professor de L2, na sua prática diária de sala de aula e na escola, integre e valorize as 
línguas maternas, desenvolva práticas colaborativas entre os alunos, desenvolva atividades de scaffolding, 
aceite o translanguaging como prática comunicativa, implemente formas de avaliação alternativa, promova a 
autonomia na aprendizagem, saiba mais sobre as famílias e as comunidades de origem dos seus alunos, 
promova formas de participação efetiva das famílias na escola, e advogue em prol dos alunos L2 em todas 
as situações de intervenção educativa e social. 
Palavras-chave: Perfil profissional; língua segunda; formação de professores  
 

Abstract: This paper discusses the profile of the L2 teacher as a professional who, in addition to specific 

knowledge, of a substantive and procedural nature with regard to the teaching and learning processes of 

second languages, should reveal attitudes of appreciation of linguistic diversity and cultural development of 

learners and their families, as a sine qua non for the promotion of their academic success. 

The communication will begin with a global characterization of the educational situation of L2 learners in 

various international contexts, a situation that can be characterized as social, cultural and educational 

subordination. After a brief discussion of the epistemic reasons that underlie this statute, and which are mainly 

related to the role of European colonialism in world history, we will approach the profile of L2 teacher within 

the framework of a linguistically and culturally relevant pedagogy, conscious of the socio-educational reality of 

the majority of these students, but proactive in the change of this reality through the development of 

emancipatory pedagogies. 

For this, it is expected that the L2 teacher, in his/her daily practice of classroom and school, integrates and 
values the mother tongues, develops collaborative practices among students, develops scaffolding activities, 
accepts translanguaging as communicative practice, implements alternative forms of evaluation, promotes 
autonomy in learning, learns more about the families and communities of origin of their students, promotes 
forms of effective participation of families in school, and stands for the benefit of L2 students in all situations 
of educational and social intervention. 
Keywords: Professional profile; second language; Teacher education 
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O DESENVOLVIMENTO DAS CAPACIDADES DE USO DA LÍNGUA PORTUGUESA (L2) ATRAVÉS DO 
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QUALIDADE EM PORTUGUÊS NA GUINÉ-BISSAU 

THE DEVELOPMENT OF THE CAPACITIES TO USE THE PORTUGUESE LANGUAGE (L2) THROUGH 
INVOLVEMENT IN MEANINGFUL LITERACY PRACTICES - PORTUGUESE TEACHING QUALITY 

PROGRAM IN GUINEA-BISSAU 
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Resumo: Inserido no Plano Estratégico da FEC 2010-2015 (FEC 2010), o Programa Ensino de Qualidade 

em Português na Guiné-Bissau (PEQPGB) procurou dar resposta a um conjunto de problemas identificados 

naquele país, nomeadamente: o fraco rendimento interno escolar e os elevados índices de abandono e 

reprovação escolar; a desigual cobertura escolar entre espaço urbano e rural; as fracas competências 

científicas, pedagógicas e transversais de professores. Neste país, que assumiu o Português como língua 

oficial, são notórias as dificuldades que a maioria da população, incluindo muitos professores, tem 

relativamente ao uso desta língua pelo que a qualificação dos professores neste domínio se assume de 

particular relevância. No âmbito do PEQPGB, o Português, enquanto conteúdo escolar, e a sua didática 

constituíam uma importante vertente, visando dotar os professores dos saberes e competências essenciais 

para o ensino de uma língua que muitos deles não dominam suficientemente. Verifica-se, contudo, que para 

além da abordagem de conteúdos específicos do domínio de Português, o Programa, na sua globalidade, 

revelou um enorme potencial enquanto meio de promoção de competências de uso do Português. A sua 

frequência pressupunha o uso do Português ao longo de um número elevado de horas (da ordem das seis 

centenas) em situações de aprendizagem significativa, isto é, num contexto em que não só se acedia aos 

saberes, mas também à linguagem que os configura e veicula. Aliás, o desenvolvimento da capacidade de 

uso da Língua Portuguesa pela frequência do Programa foi reconhecido pelos professores e pelos formadores 

que referiram a grande evolução nesse domínio, tanto no que se refere à compreensão como à expressão 

em Português, tanto na dimensão oral como na escrita.  

Palavras-chave: alfabetização, segunda língua, formação continua de professors, aprendizagem docente 
 
Abstract: As part of the FEC 2010-2015 Strategic Plan (FEC 2010), the Portuguese Quality Teaching Program 

in Guinea-Bissau (PEQPGB) sought to respond to a set of problems identified in that country, namely: Poor 

internal school performance and high rates of school dropout and disapproval; The uneven school coverage 

between urban and rural space; The weak scientific, pedagogical and transversal competences of teachers. 

In Guinea-Bissau, which has assumed Portuguese as the official language, the difficulties that the majority of 

the population, including many teachers, have regarding the use of this language are notorious, so the 

qualification of teachers in this field is of particular relevance. In the scope of the PEQPGB, Portuguese as a 

school content and its didactic has been an important aspect, aiming to equip teachers with the essential 

knowledge and skills for teaching a language that many of them do not know enough. 

However, in addition to the content-specific approach of the Portuguese domain, the Program as a whole has 

revealed an enormous potential as a means of promoting the use of Portuguese. Its frequency presupposes 

the use of Portuguese over a high number of hours (around six hundred) in situations of meaningful learning, 

that is to say, in a context in which teachers not only accesses the knowledge, but also the language that 

configures and conveys it. Moreover, the development of the ability to use the Portuguese language through 

the frequency of the Program has been recognized by teachers and trainers who refer to the great development 

in this area, both in terms of understanding and expression in Portuguese, either in the oral or written modes. 

Keywords: Beginning literacy, second language learning; ongoing teacher education; teacher learning. 
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PIPE- PROVA DE IDENTIFICAÇÃO DE PALAVRAS ESCRITAS: UM TESTE DE RASTREIO PRECOCE 

PARA O 1º ANO  

PIPE: A PORTUGUESE EARLY READING SCREENING TEST   
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Resumo: A aprendizagem da descodificação é uma conquista crucial no processo da aprendizagem 

alfabética. A deteção precoce das dificuldades de descodificação é determinante para providenciar a 

intervenção capaz de ultrapassar o insucesso em leitura. Paralelamente é necessário ter disponíveis 

instrumentos fáceis de usar, económicos e aptos para identificar as crianças em dificuldades desde os 

primeiros passos nessa aprendizagem. Por isso torna-se crítico desenhar instrumentos para despistar as 

dificuldades em fazer conversões grafema-fonema que são nucleares nas primeiras aprendizagens e 

constituem a base essencial da progressão na leitura. Esse instrumento não existe para a língua Portuguesa. 

Um total de 108 crianças do 1.º ano realizaram o PIPE e medidas cognitivas e de leitura em diferentes 

momentos do 1.º ano e medidas de leitura no final do 2.º ano. Foi examinado o potencial preditivo do 

desempenho ulterior em leitura de um teste de rastreio precoce de identificação cronometrada de palavras 

escritas (PIPE) construído para maximizar o uso da descodificação. Para cada uma de 26 imagens, as 

crianças tinham que escolher a palavra certa de entre quatro palavras (uma versão) ou de entre duas palavras 

e duas pseudopalavras escritas (outra versão) com estrutura CVCV contendo grafemas simples ou 

complexos. Em cada série de estímulos de resposta, as vogais eram mantidas e as consoantes alteradas 

tendo em conta as semelhanças fonológicas e/ou ortográficas (e.g., para imagem de seta: sela, zeta, seta, 

sefa). O PIPE produziu bons resultados preditivos da leitura. Além disso, mostrou ter boa consistência interna, 

forte validade convergente e validade divergente não significativa. Também revelou correlações fortes com 

conhecimento de letras, leitura de pseudopalavras e consciência fonémica mas não com vocabulário nem 

com o RAN. O conjunto dos resultados mostra que o PIPE é um bom instrumento de rastreio das capacidades 

iniciais de identificação de palavras escritas e, como esperado, sensível a mecanismos suporte da 

descodificação, a qual constitui a fundação da leitura alfabética.   

Palavras-chave: leitura; descodificação; rastreio; 1.º ano 

 

Abstract: Early detection of decoding difficulties is determinant to provide promptly intervention to overcome 

risk of reading failure. Also, great emphasis is being put on the need for develop uncostly procedures capable 

to ready identify children struggling with first steps of learning to read. Therefore, it is critical to have screening 

tools designed to tap specific regular core grapheme-phoneme renditions expected to be acquired early that 

constitute the very basis for reading progression. Such a tool does not exist for Portuguese language. The aim 

of the studies was to examine a timed early screening test (PIPE) predictive potential of later reading. A total 

of 108 first grade children underwent PIPE and other cognitive and reading measures at different points 

through first grade and reading at the end of second grade. PIPE was designed to maximize the use of 

decoding. For each of 26 pictures there were four CVCV words (one version) or two words and two 

pseudowords (other version) having simple or complex graphemes. In each stimuli set vowels were kept and 

consonants changed according to phonological and/or orthographic similarities. PIPE produced strong 

predictive results of later reading. Also, results showed that PIPE has a very good reliability score, strong 

convergent and nonsignificant divergent validities. Additionally, moderate to strong correlations were observed 

with pseudoword reading, phonemic awareness and letter knowledge but not with vocabulary or RAN. Overall, 

the results show that PIPE is a good early screening tool for written words identification skill and, as expected, 

it is sensitive to mechanisms supporting decoding which is the ground to alphabetic learning.  

Keywords: reading; decoding; screening; 1st grade 
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Resumo: Atualmente deparamo-nos com a ausência de um teste de rastreio de leitura para o 1.ºano do 1.º 

ciclo, estandardizado para o português europeu. O teste de avaliação da leitura que será apresentado nesta 

comunicação pretende colmatar esta necessidade. Este teste de avaliação da leitura destina-se a crianças 

do 1.ºano do 1.ºciclo do Ensino Básico, que tenham o português europeu como língua materna. O teste tem 

como objetivo identificar de forma rápida as crianças que têm competências de descodificação e de 

compreensão frágeis no final do 1.ºano. O teste pode ser administrado individualmente ou em grupo e é 

composto por 32 frases, sendo as duas primeiras de treino. A tarefa da criança consiste em ler, em silêncio, 

frases isoladas e completar cada frase sublinhando a palavra correta de um conjunto de quatro opções. Os 

distratores são palavras ou pseudopalavras próximas da palavra-alvo e dividem-se em quatro tipos: visual, 

fonológico, semântico e sem semelhança à palavra-alvo. As frases do teste foram criadas com base em três 

variáveis: a extensão de frase, a complexidade silábica e a complexidade ortográfica. O teste foi realizado 

respeitando uma ordem crescente de complexidade; as frases iniciais são curtas e todas as palavras (e 

pseudopalavras) são simples do ponto de vista da ortografia e estrutura silábica tendo as frases longas e 

palavras e pseudopalavras de ortografia e estrutura silábica complexa sido colocadas nas últimas posições. 

A duração total da prova é de cinco minutos. Nesta comunicação será apresentada a estrutura do teste e os 

primeiros resultados da aplicação do teste junto das crianças do 1.ºano do 1.ºciclo do Ensino Básico. É nosso 

objetivo que este teste contribua para o rastreio rápido e simples de crianças com dificuldades da 

aprendizagem da leitura.  

Palavras-chave: avaliação, leitura, 1.ºano do 1.ºciclo 

 

Abstract: Currently we are faced with an absence of a standardized European Portuguese tracking reading 

test for the first year of elementary school. The reading assessment test that will be presented in this 

communication aims to fill this need. This assessment reading test applies to children in the first year of 

elementary school which are European Portuguese native speakers. The test aims to identify in a practical 

way children which have poor decoding and comprehension skills at the end of the first year. The test can be 

administered individually or in groups and is composed by 32 sentences, being the first two in practice mode. 

The children’s task consists of reading, silently, isolated sentences and complete each sentence underlying 

the correct word from a set of four options. The distractors are words or pseudowords close to the target word 

which are divided in four types: visual, phonological, semantic and without resemblance with the target word. 

The sentences from the test were generated based in three variables: the sentence’s extension, the syllabic 

complexity and the orthographic complexity. The test was designed respecting an ascending order of 

complexity; the initial sentences are short and all words (and pseudowords) are simple from an orthographic 

and syllabic structure point of view. As the test progresses the orthographic and syllabic structure become 

more complex. The total duration of the test is five minutes. The test structure as well as the outcome from the 

application of the test to the children of the first year of elementary school will be presented in this 

communication. It is our goal that this test contributes to track children with poor learning reading skills in faster 

and simpler way. 

Keywords: assessment, reading, 1st  school year 
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Resumo: Ao contrário da linguagem oral, a escrita é uma competência aprendida aquando da entrada no primeiro 

ciclo e que vai acompanhar o aluno durante toda a sua vida escolar e social. Por este motivo, deve ser atribuída a 

devida importância a esta competência pois dificuldades observadas nas primeiras fases de aprendizagem podem 

desencadear alterações marcantes para a criança. A PEACE: Prova de Escrita para Avaliação e Análise de 

Competências da Escrita surge como um instrumento que pretende contribuir para a avaliação desta competência, 

apresentando uma visão holística do processo de escrita. Os métodos utilizados são a revisão bibliográfica, a 

análise temática e a peritagem por focus group. Inicialmente, foi realizado um levantamento das avaliações de 

escrita, leitura/escrita, linguagem e fonologia de forma a compilar os critérios que estão na base da criação de uma 

prova: estrutura, seleção dos estímulos, apresentação dos estímulos, estrutura do output, estrutura do registo e 

estrutura da cotação quantitativa e qualitativa. Seguiu-se a elaboração da estrutura da prova, resultando em 14 

testes. Posteriormente, considerados os critérios linguísticos, ortográficos e psicomotores foi possível selecionar os 

estímulos para as provas de 1 a 8 e posteriormente as tabelas de registo e cotação. Posteriormente será realizado 

a peritagem do instrumento (por focus group) para avaliação dos critérios subjacentes à prova, da estrutura e dos 

estímulos. Neste processo, os peritos terão acesso ao manual, tabelas de seleção dos estímulos, folha de registo 

do output, folha de registo para a análise do desempenho e procedimentos de cotação (quantitativa e qualitativa). 

Os resultados incluem uma tabela que compila os critérios selecionados para a construção da prova (de seu 

racional), a estrutura da prova constituída por 14 testes, os testes de 1 a 8, com os estímulos e respetivas grelhas 

de output, registo quantitativo e qualitativo recomendados, e o manual. Este estudo é o primeiro passo para a 

construção do PEACE: Prova de Escrita para Avaliação e Análise de Competências da Escrita, prevendo-se a 

prossecução do desenvolvimento das restantes provas (9-14) e respetivas grelhas de registo, efetuar a peritagem, 

demais validações e a sua aferição. 

Palavras-chave: avaliação, escrita, erros de escrita, semiologia do erro (gramatical, ortográfica e psicomotora) 

 
Abstract: In opposition to oral language, writing is a skill that is learnt when children enroll primary school and that 

has a great importance throughout their schoolar and social life. For this reason, it should be given the due 

importance to this skill because the occurrence of gaps at the beginning of the learning process can trigger marked 

disorders that can affect the child. The tool PEACE comes as an instrument that aims to contribute to the assessment 

of this skill, presenting a holistic perspective of the writing process. The used methods are review of the literature, 

thematic analysis and focus groups. In a first approach, it was been made a research of the existing assessment 

tools related to writing, reading/writing, language and phonology, in a way of competing the criteria that are in the 

foundations of the development of a new test: structure, selection of stimulus, presentation of the stimulus, structure 

of the output, structure of the record and structure of the quantitative and qualitative evaluation. The following step 

was the elaboration of the test’s structure, resulting in 14 tests. Posteriorly, considered the linguistic, spelling and 

psychomotor criteria, it was possible to select the stimulus for the tests from 1 to 8. In the future, the panel of experts 

will be made for the evaluation of the criteria inherent to the test, to the structure and to the stimulus. The experts 

will have access to the manual, tables and selection of stimulus, recording sheet of the output, recording sheet for 

the performance analyses and procedures for scoring. The results include one table that compilates the selected 

criteria for the development of the test (its rational), a structure of the test that is constituted of 14 tests, the tests 

from 1 to 8, with the stimulus and the respectives tables of the output, recommended quantitative and qualitative 

records, and the manual. This study is the first step towards the development of PEACE, still being necessary to 

develop the remaining tests (9-14) and respective record tables, submit them to the expertise process, providing the 

remaining validations.  

Keywords: assessment, spelling, spelling errors, error semiology (grammatical, orthographic and psychometric).  
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Resumo: Esta proposta de trabalho situa-se no domínio de interface entre a morfologia, a sintaxe e a fonologia 

prosódica, na linha dos trabalhos de Nespor & Vogel (1986), e na valorização desta interface para a construção de 

itens de avaliação e treino de competências linguísticas envolvidas na aquisição e desenvolvimento da Leitura. As 

investigações sobre o papel da consciência sintática e da consciência morfológica na aquisição e desenvolvimento 

da Leitura e da Escrita têm conhecido grande relevo a partir da década de 90 (cf. e.o. Levin, Ravid & Rappaport, 

1999; Rego & Bryant, 1993; Tunner, Herriman & Nesdale, 1988), a par dos estudos sobre a relevância do 

desenvolvimento da consciência fonológica. No entanto, as fronteiras entre os domínios linguísticos – sintaxe, 

morfologia e fonologia – nem sempre são claras e as interfaces têm sido notadas e valorizadas, o que se tem 

refletido nas provas e testes de avaliação de competências linguísticas de crianças em idades precoces (cf. e.o. 

Bryant, Nunes & Bindman, 2000; Gombert, 1992). Os estudos neste âmbito têm apontado uma correlação positiva 

entre o índice de sucesso em itens cujo foco é a consciência morfossintática e o índice de sucessos em itens cujo 

foco é a consciência fonológica (Tsang & Stokes, 2001; Gombert, 2003). Pretende-se: i) evidenciar as interfaces 

linguísticas presentes em testes e provas de avaliação e treino e ii) verificar de que modo esta importância é 

considerada no desenho de testes e provas de avaliação e treino. Serão analisadas qualitativamente a) tarefas 

utilizadas em testes e provas de avaliação de competências linguísticas de crianças entre os 5 e os 8 anos, 

normalmente tidas como preditoras de dificuldades na aquisição formal e desenvolvimento da Leitura e da Escrita, 

e em b) tarefas utilizadas em momentos de treino. Ao valorizar as interfaces linguísticas, a investigação conduziu 

a uma mudança de foco das tarefas, passando-se das tarefas clássicas de reconhecimento às tarefas de produção 

e expressão. Os materiais em análise evidenciam que os exercícios de avaliação de competências linguísticas e 

de leitura cruzam mais que um domínio; na instrução ao investigador ou ao educador/professor, não são 

identificados todos os domínios linguísticos a testar/treinar.  

Palavras-chave: consciência morfossintaxe, consciência fonológica, interfaces linguísticas em leitura 

  

Abstract: This proposal is focused in the interface between morphology, syntax and prosodic phonology, in line with 

the work of Nespor & Vogel (1986), and in the evidence of this interface for the design of evaluation items and 

languages skills training involved in the acquisition and development of reading. The research on the role of syntactic 

awareness and morphological awareness in the acquisition and development of Reading and Writing has been 

widely recognized since the 1990s (see Levin, Ravid & Rappaport, 1999; Rego & Bryant, 1993, Tunner, Herriman 

& Nesdale, 1988), along with studies on the relevance of phonological awareness development. However, the 

boundaries between linguistic domains - syntax, morphology and phonology - are not always clear and the interfaces 

have been noticed and valued, which has been reflected in tests of language skills assessment of pre-scholar 

children (cf. And Bryant, Nunes & Bindman, 2000, Gombert, 1992). The studies in this field have pointed out a 

positive correlation between the success index in items whose focus is the morphosyntactic awareness and success 

index on items that focus on phonological awareness (Tsang & Stokes, 2001; Gombert, 2003). One intend i) to 

demonstrate the linguistic interfaces present in tests and tests of evaluation and training and ii) to verify how this 

importance is considered in the design of tests and tests of evaluation and training. We will analyse qualitatively, a) 

tasks used in tests and tests to assess the language skills of children between 5 and 8 years of age, usually predicted 

of difficulties in the formal acquisition and development of Reading and Writing, and b) tasks used in training 

moments. When valuing the linguistic interfaces, the investigation led to a shift of focus from the classic tasks of 

recognition to the tasks of production and expression. The materials under analysis show that: linguistics skills and 

reading exercises cross more than one domain; in the instruction to the investigator or the educator / teacher, not 

all the linguistic domains to be tested / trained are identified.  

Keywords: morphosyntactic awareness, phonological awareness, linguistics interfaces in reading   
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Resumo: Diferentemente da história, que é um texto narrativo amplamente investigado na literatura acerca 

da compreensão de textos, a compreensão de fábulas não tem sido explorada pelos pesquisadores na área. 

Apesar de a narrativa da fábula assemelhar-se à narrativa da história em diversos aspectos (conteúdo fictício, 

presença de personagens de diferentes tipos, sequência temporal de eventos, relações de causalidade), 

diferentemente da história, a fábula traz um elemento adicional – uma mensagem de natureza moral, 

apresentada ao final do texto. Embora de reconhecida importância social no desenvolvimento do julgamento 

moral do indivíduo, a fábula é um tipo de texto pouco familiar às crianças. Assim, o objetivo da presente 

pesquisa é examinar a compreensão de fábulas por crianças, analisando o desenvolvimento desta habilidade 

com o avanço da idade e da escolaridade. Para tal, solicitou-se que cerca de 900 (novecentas) crianças 

alunas da Educação Infantil até o 5º ano do Ensino Fundamental (idades entre quatro e nove anos) 

respondessem cinco perguntas sobre uma fábula lida para elas. As quatro primeiras perguntas versavam 

sobre fatos relativos aos eventos tratados no texto, e a quinta pergunta era sobre a lição que a fábula tinha 

por objetivo apresentar.  Apenas A RESPOSTA Da quinta pergunta foi objeto de análise deste estudo, uma 

vez que era aquela que efetivamente permitia avaliar se a criança havia ou não compreendido a mensagem 

moral da fábula. Os dados foram analisados de duas maneiras distintas, porém complementares: em função 

do número de acertos na pergunta-chave e em função do tipo de resposta dada pela criança a essa pergunta. 

A análise dos dados mostrou que a compreensão da mensagem moral de fábulas avança com a idade e 

escolaridade e que as crianças mais novas e em anos escolares iniciais apresentam dificuldades em 

identificar a mensagem moral da fábula. 

Palavras-chave: Fábula; inferência, compreensão do sentido 

 

Abstract: Differently from stories, which are narrative texts that have been widely investigated in literature 

about text comprehension, fable comprehension has not been explored by researchers in this area. Although 

fable narrative is similar to story narrative in several aspects (fictional content, characters of different kinds, 

events in a temporal sequence, causality relations), differently from stories, fables bring one more element – 

a moral message, which is presented at the end of the text. Despite its acknowledged social importance in the 

development of moral judgement by individuals, children are little familiar with this kind of text. Hence, this 

research aims to examine fable comprehension by children through the analysis of this skill development along 

age and education advancement. In order to do that, about 900 children (aged 4 to 9 years old) attending 

Children Education up to the 5th grade of Elementary School were asked to answer five questions about a 

fable that was read to them. The first four questions were about facts related to the events told in the text, and 

the fifth question was about the lesson that the fable was supposed to present. Only the answer to the fifth 

question was analyzed in this study, as it was the one that actually enabled us to assess whether children had 

understood the moral message of the fable. Data were analyzed in two different, but complementary ways: in 

relation to both the number of right answers to the key question and the kind of answer given by the children 

to that question. Data analysis showed that comprehension of the moral message of fables increases with age 

and education, and that younger children attending early grades have more difficulty in identifying the moral 

message of the fable. 

Keywords: Fable; Inference, understanding of meaning  
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Resumo: Este estudo investigou as relações entre as habilidades morfológicas, (derivacional e flexional) e o 

desempenho dos participantes em provas de compreensão da leitura. Para tanto, realizou-se uma pesquisa 

transversal com alcance correlacional. Participaram do estudo 94 escolares de três turmas de Ensino Fundamental 

(3º, 4º e 5º na 

os) de uma escola pública de Curitiba (Paraná - Brasil). Foram aplicados três diferentes tipos de tarefas: duas de 

vocabulário - o subteste de vocabulário do WISC-IV e uma tarefa de definição de palavras afixadas; quatro tarefas 

para a avaliação de habilidades morfológicas (flexional e derivacional), sendo duas delas de analogia no nível lexical 

e outras duas que trabalharam com derivação, decomposição e flexão em contexto; e duas tarefas de compreensão 

leitora – a primeira padronizada (PROCOMLE, 2014) e a segunda que avaliou a compreensão de elementos 

mórficos (flexionais e derivacionais) presentes no contexto de uma fábula. Os resultados indicam que no 3º ano os 

leitores com melhor desempenho em compreensão leitora, foram aqueles que já haviam automatizado os 

mecanismos de decifração de palavras. No 4º e no 5º ano as análises evidenciaram associação entre o nível de 

domínio do vocabulário e o desempenho em compreensão leitora. Esses achados apoiam uma perspectiva gerativa 

ao mostrar entre os diferentes grupos de estudantes investigados uma crescente capacidade de compreender 

palavras afixadas complexas. Em outras palavras, à medida que os participantes aumentam seus conhecimentos 

lexicais (relações léxico-semânticas) ampliam as possibilidades de transferir este aprendizado para a identificação 

e atribuição de sentido a palavras desconhecidas, e consequentemente aumentam seu desempenho em 

compreensão textual.  

Conclui-se que as habilidades morfológicas têm um papel considerável na compreensão leitora e que auxiliar os 

alunos a buscar o entendimento das palavras e dos textos analisando a raiz e os afixos das palavras é uma 

estratégia fértil no ensino da compreensão. 

Palavras-chave: morfologia (linguística); vocabulário; compreensão leitora.  

 
 
Abstract: This study investigated the relations between morphological skills (derivational and flexional) and the 

performance of participants in reading comprehension tests. Therefore, a cross-sectional research with correlational 

scope was carried out. A total of 94 students from three classes of Elementary School (3rd, 4th and 5th grades) from 

a public school in Curitiba (Paraná - Brazil) participated in the study. Three different types of tasks were applied: two 

vocabulary - the WISC-IV vocabulary subtest and a word-setting task; Four tasks for the evaluation of morphological 

abilities (flexional and derivational), two of them being analogous at the lexical level and two others that worked with 

derivation, decomposition and flexion in-context; And two tasks of reading comprehension - the first one 

standardized (PROCOMLE, 2014) and the second that evaluated the comprehension of morphic (flexional and 

derivational) elements present in the context of a fable. The results indicate that in the 3rd grade the readers with 

better performance in reading comprehension were those who had already automated the mechanisms of 

deciphering words. In the 4th and 5th grades the analyzes evinced an association between the level of vocabulary 

and reading comprehension performance. These findings support a generative perspective by showing among the 

different groups of students investigated a growing ability to understand complex words. In other words, as 

participants increase their lexical knowledge (lexical-semantic relations) they extend the possibilities of transferring 

this learning to the identification and attribution of meaning to unfamiliar words, and consequently increase their 

performance in textual comprehension. It is concluded that morphological abilities play a considerable role in reading 

comprehension and that helping students to understand words and texts by analyzing the root and the affixes of 

words is a fertile strategy in the teaching of reading comprehension. 

Keywords: morphology (linguistics); vocabulary; reading comprehension. 
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Resumo: A compreensão de textos implica processos perceptivos, mnemônicos, inferenciais, dedutivos e de 

processamento estratégico. A leitura, por sua vez, constitui-se como uma atividade cognitiva por excelência. Assim 

sendo, o ato de ler consiste em construir significados, sendo a compreensão o propósito central da leitura. Esta 

consiste em um processo de interação entre as características do texto e as do leitor, tendo como resultado a 

construção de uma representação mental significativa e global a partir da base textual, produzida de forma dinâmica 

enquanto o leitor progride na leitura e aporta seu conhecimento de mundo. Destarte, o presente estudo tem por 

objetivos investigar a compreensão de textos a partir da consideração desta como habilidade multifacetada 

examinada através de diferentes tarefas; examinar o desempenho dos participantes nas tarefas de compreensão 

de textos e analisar as propriedades psicométricas dos instrumentos utilizados na mensuração da compreensão de 

texto. Foram investigadas 200 crianças de escolas públicas e particulares, com idades variando entre 7 e 8 anos 

(do 2º e 3º anos do Ensino Fundamental). Na presente investigação, foi feita a aplicação de três tarefas de 

compreensão de textos, com foco na identificação do tema/assunto principal, na reprodução oral e nas perguntas 

inferenciais. Resultados revelaram que os instrumentos apresentaram boa configuração fatorial e índices 

satisfatórios de fidedignidade, o que condiz com a robustez do instrumento na mensuração da habilidade 

investigada. Cabe salientar que a compreensão de textos não possui instrumento validado para uso no Brasil, sendo 

importante proceder à validação do instrumento para que seja garantida uma mensuração padronizada e 

psicometricamente adequada da habilidade. No que tange à comparação entre grupos, somente houve diferença 

significativa na comparação das tarefas com o tipo de escola, sendo o desempenho dos alunos de escola pública 

superior ao dos alunos de escola particular nas tarefas de compreensão de textos, o que revela um padrão diferente 

do que se tem como norma e salienta como necessário o entendimento de como se configura a proposta de ensino 

destas escolas, aspecto este relevante, mas que se distancia do que propõe a presente investigação. 

Palavras-chave: compreensão de textos, inferências, propriedades psicométricas, mensuração, reprodução oral 

 
Abstract: Text comprehension implies perceptual, mnemonic, inferential, deductive and strategic processing 

processes. On the other hand, reading constitutes a cognitive activity par excellence. Thus, the act of reading 

consists in constructing meanings, being the comprehension the central purpose of reading. It consists of a process 

of interaction between the characteristics of the text and those of the reader, resulting in the construction of a 

meaningful and global mental representation from the textual base, produced dynamically as the reader progresses 

in reading and brings his knowledge of world. Hence, the present study aims to investigate text comprehension from 

the consideration of it as a multifaceted ability examined through different tasks; examine the performance of the 

participants in text comprehension tasks and to analyze the psychometric properties of the instruments used to 

measure text comprehension. Two hundred children, from public and private schools, with ages ranging between 7 

and 8 years (2nd and 3rd years of elementary school), were investigated. In the present investigation three text 

comprehension tasks were applied, focusing on the identification of the main theme/subject, oral reproduction and 

inferential questions. 

Results revealed that the instruments presented a good factorial configuration and satisfactory indexes of reliability, 

which is consistent with the robustness of the instrument in the measurement of the ability investigated. It should be 

emphasized that text comprehension does not have a validated instrument for use in Brazil, and it is important to 

proceed with the validation of the instrument so that a standardized and psychometrically adequate measurement 

of the ability is guaranteed. With regard to the comparison between groups, there are significant differences when 

comparing the tasks with the type of school, the performance of public school students is higher when compared to 

the performance of the private school students in the tasks of text comprehension, which shows a different pattern 

from what is perceived as standard and highlights the importance of understanding the education proposal from 

these schools. Although relevant, this aspect distances itself from the present investigation purposes. 

Keywords: text comprehension, inferences, psychometric properties, measurement, oral reproduction 
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Resumo: À luz dos princípios da Educação Literária e tendo por base um conjunto de três obras, de publicação 

nacional e internacional, que entram no domínio dos Clássicos da Literatura Infantojuvenil, é nosso objetivo dar a 

conhecer algumas formas de abordagem ao livro literário em contexto familiar, assim como alguns resultados do 

ponto de vista da receção.  

Tendo em conta a universalidade que caracteriza estes textos, explorar o potencial dos mesmos ao nível da 

formação do intertexto leitor e do enriquecimento das enciclopédias literárias pessoais, revela-se condição 

essencial para a formação de mediadores e de leitores capazes de ler e de transformar o mundo. Estes 

pressupostos parecem encontrar eco quer na proliferação editorial ao nível da reedição de alguns clássicos, quer 

na aposta em programas governamentais, em Portugal, que têm por objetivo desenvolver competências leitoras e 

literárias. Não obstante estes esforços, a literatura de potencial receção infantil em geral, e os clássicos, em 

particular, ainda não entraram nas rotinas da mediação leitora: o principal entrave parece residir na escassa 

formação de mediadores. Este trabalho constitui um recorte de um estudo de caso desenvolvido junto de um grupo 

de famílias de crianças de 7-8 anos, ao longo de um ano letivo, distribuído por oito sessões temáticas. “Literatura 

Infantil e Clássicos Revisitados” foi o tema que deu corpo à última sessão temática deste Programa de Educação 

Literária na Família. Neste sentido, analisaremos sumariamente as obras que sustentaram o tema, apresentaremos 

as estratégias de abordagem propostas aos participantes, terminando com uma breve análise aos resultados. Os 

testemunhos das famílias envolvidas permitem-nos avançar que o conhecimento de obras e de meios que ajudem 

os pais a criar contextos favoráveis de leitura em ambiente familiar, contribui significativamente para a formação 

leitora e cívica. Os clássicos desempenham um importante papel na formação de leitores / cidadãos. Todavia, só 

através de um trabalho sistemático de formação de mediadores será possível criar a necessidade da leitura literária 

conducente à desejável formação de leitores competentes. 

Palavras-chave: educação literária, mediação leitora, literatura infantojuvenil, família 

 
Abstract: According to the principles of literary education and based on a group of three books of national and 

international publication of the domain of childhood literature classics, it is our intent to teach new ways of 

approaching literary books in a familiar context and to provide results in the receptors point of view. Considering the 

universality that characterizes these texts, exploring their potential in accordance with the reader’s knowledge and 

the development of personal literary encyclopedias proves to be essential in the education of mediators and readers 

capable of reading and transforming the world. These assumptions are supported by the editorial proliferation in the 

reprint of old classics and the increasing governmental programs in Portugal, both with the goal to develop reading 

and literary competences of the population. Despite these efforts, in general, the literature of the children’s potential 

reception, in particular, the classics, are not yet present in the routines of families. The main problem seems to be 

the lack of training of reading mediators. This work is part of a study case developed with family groups with children 

between 7-8 years old, during a period of nine months and divided into eight sessions. “Children’s literature and 

revisited classics” was the theme of the last session of the program the Children’s literature in the family. In this 

work, we will briefly analyze the books that supported this session and the strategies used with the participants, as 

well as the results achieved with this program. The testimony of these families allows us to conclude that the 

knowledge about books and literature strategies that help parents to create favorable conditions of reading in a 

familiar environment, significantly contributes to reading and civic education. The classical books represent an 

important role in the training of readers and citizens, however it is only possible of creating the necessity of literary 

reading that leads to the desirable education of capable readers by working in a systematic manner in the educating 

of the reading mediators.  

Keywords: Literary education, reading mediation, childhood literature, family. 
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Resumo: O aprendizado da leitura requer o desenvolvimento de habilidades, dentre as quais destacam-se as 

metafonológicas e metamorfológicas. O presente estudo analisou os impactos de um programa de ensino voltado para o 

desenvolvimento de habilidades metafonológicas e metamorfológicas sobre a aprendizagem da leitura em 94 alunos, de 

ambos os sexos, do primeiro ano do Ensino Fundamental, de uma escola pública da Rede Municipal de Ensino de São 

José dos Pinhais, Paraná. Essas crianças foram distribuídas em três Grupos experimentais - Turma E (programa de 

ensino para o desenvolvimento da consciência fonológica), Turma D (programa de ensino para o desenvolvimento da 

consciência morfológica), Turma C (programa de ensino para o desenvolvimento de habilidades metafonológicas e 

metamorfológicas) - e um grupo de Controle (Turma A). A pesquisa seguiu um delineamento experimental e foi 

desenvolvida em três etapas: pré-teste, programa de ensino e pós-teste. As provas utilizadas nos dois períodos de 

testagem foram: avaliação da consciência fonológica (nível da sílaba e do fonema) e da consciência morfológica 

(morfologia derivacional e flexional) e leitura. O programa de ensino foi composto por 23 sessões específicas para cada 

turma com duração de 90 minutos. Os resultados obtidos sugerem que a consciência morfológica e a aprendizagem da 

leitura desenvolvem-se em interação, tendo em vista que todas as turmas participantes do estudo (experimentais e de 

controle) apresentaram aumento de desempenho tanto nas provas de habilidades morfológicas como nas provas de 

leitura. Os dados obtidos após a realização das intervenções mostraram os efeitos positivos do programa de ensino sobre 

o desempenho em leitura em todas as turmas do grupo experimental. Os resultados sustentam que o ensino explícito de 

elementos sonoros e elementos mórficos, de forma conjugada (Turma C), gerou mais efeitos positivos em termos de 

aprendizagem da leitura, quando comparado à uma intervenção focalizando apenas habilidades fonológicas. Esses dados 

apresentam implicações educacionais importantes, pois sugerem que a prática pedagógica desenvolvida no primeiro ano 

do Ensino Fundamental deve ocupar-se do desenvolvimento da consciência fonológica, principalmente da consciência 

fonêmica, dada sua importância na aprendizagem do princípio alfabético e, acrescentar a esta prática o ensino explícito 

de habilidades morfológicas. 

Palavras-chave: Consciência Fonológica; Consciência Morfológica; Leitura. 

 

Abstract: The learning of reading requires the development of abilities, among which the metaphonological and 

metamorphological ones stand out. The present study analyzed the impact of an educational program geared to developing 

skills and metaphonological metamorfológicas on the reading learning in 94 students of both sexes, from the first year of 

elementary school, from a public school of the Municipal Education Network Of São José dos Pinhais, Paraná. These 

children were divided into three experimental groups - Class E (educational program for the development of phonological 

awareness), Class D (teaching program for the development of morphological awareness), Class C (teaching program 

metaphonological to develop skills and metamorfológicas) - and a group control (Panel a). The study followed an 

experimental design and was developed in three stages: pre-test education program and post-test. The tests used in the 

two periods of testing were: evaluation of phonological awareness (level of the syllable and phoneme) and morphological 

awareness (derivational and inflectional morphology) and reading. The teaching program was composed of 23 specific 

sessions for each class lasting 90 minutes. The results obtained suggest that morphological awareness and learning of 

reading develop in interaction, considering that all the groups participating in the study (experimental and control) showed 

an increase in performance both in morphological skills tests and in reading tests. The data obtained after the interventions 

showed the positive effects of the teaching program on reading performance in all classes of the experimental group. The 

results support that the explicit teaching of sound elements and morphic elements, in conjunction (Class C), generated 

more positive effects in terms of reading learning, when compared to an intervention focusing only phonological skills. 

These data have important educational implications, since they suggest that the pedagogical practice developed in the first 

year of elementary school should focus on the development of phonological awareness, mainly phonemic awareness, 

given its importance in learning the alphabetical principle and, to add to this practice Explicit teaching of morphological 

skills. 

Keywords: Phonological Awareness; Morphological Awareness; Reading.  
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Resumo: O Projeto “A Ler Vamos…” é uma iniciativa da Câmara Municipal de Matosinhos e tem como 

principal objetivo a promoção do sucesso escolar através da avaliação e intervenção precoce nas 

competências facilitadoras da aprendizagem formal da leitura e da escrita, nomeadamente competências de 

linguagem oral, consciência fonológica e concetualizações acerca do impresso. O Projeto assenta a sua 

metodologia nas teorias de resposta à intervenção, privilegiando intervenções universais e, após identificação 

de necessidades, intervenções seletivas focalizadas no desenvolvimento de competências em pequenos 

grupos. O presente estudo tem como objetivo a avaliação da eficácia do projeto, com uma amostra de cerca 

de 1340 crianças de 5 anos, distribuídas por um Grupo Experimental (GE = 1158) e Grupo de Controlo (GC 

= 179). No final do ano letivo 2015/2016, todas as crianças foram avaliadas (GE e GC). Ao longo do 1.º 

Período do presente ano letivo, todas beneficiaram de 8 sessões semanais em grande grupo. No 2.º período, 

beneficiaram apenas de intervenção em pequeno grupo as crianças do GE, consideradas em risco 

educacional. No 3.º período, procedeu-se à reavaliação de todas as crianças (GE e GC). A eficácia da 

intervenção foi avaliada através de um design com duas medidas repetidas no tempo e a consideração do 

fator “grupo”. Ocorreram diferenças estatisticamente significativas entre o GE e GC nas várias dimensões 

avaliadas, com o GE a apresentar uma maior evolução nas competências intervencionadas. Nesta 

comunicação são analisadas as vantagens e constrangimentos da metodologia e é realizada uma reflexão 

sobre o impacto de intervenções estruturadas e sistemáticas no esbatimento de diferenças de desempenho 

entre as crianças aquando da entrada no 1º CEB. 

Palavras-chave: Educação pré-escolar, literacia emergente, linguagem oral, consciência fonológica 

 
Abstract: The "A Ler Vamos ..." Project is an initiative of the Municipality of Matosinhos. Its main objective is 

to promote school success through the evaluation and early intervention in skills that will facilitate formal 

learning of reading and writing, namely language skills, phonological awareness and print concepts. The 

Project methodology relies on response to intervention theories, which favors universal interventions at first 

and, after identifying needs, selective interventions focused on skills development in small groups. The present 

study aims to evaluate the efficacy of the project, with a sample of approximately 1340 children, aged 5 years 

and distributed by an Experimental Group (EG = 1158) and Control Group (CG = 179). At the end of the 

2015/2016 school year, all children were evaluated (EG and CG). During the first period of the present school 

year, all of them benefited from 8 weekly sessions in a large group. In the second period, only EG children, 

considered at educational risk, benefited from intervention in small groups. In the third period, all children (EG 

and CG) were reassessed. The effectiveness of the intervention was evaluated through a design with two 

measures repeated over time and taking in consideration the "group" factor. There were statistically significant 

differences between the EG and CG in the evaluated dimensions, with the EG presenting a greater evolution 

in the intervened skills. In this communication, methodology advantages and constraints are analyzed. A 

reflection is made on the impact of structured and systematic interventions in blurring different performances 

among children who entry into 1st grade.  

Keywords: Pre-school education, emerging literacy, oral language, phonological awareness 
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Resumo: A consciência fonológica consiste numa competência linguística explícita que assume um papel 

crucial no desenvolvimento da linguagem oral, bem como no processo de aprendizagem da leitura e da 

escrita. O projeto Consciência Fonológica – instrumentos para a intervenção clínica e educacional teve como 

objetivo principal disponibilizar um instrumento de avaliação da consciência fonológica, em formato digital 

validado e aferido à população infantil portuguesa, entre os 3 e os 9 anos de idade. Vários estudos foram 

desenvolvidos a fim de explorar e identificar os paradigmas mais significativos a incluir no ConF.IRA: 

Instrumento de Rastreio e Avaliação. Foram testadas diferentes versões do ConF.IRA e os resultados 

psicométricos daí decorrentes foram sendo tratados com as análises estatísticas apropriadas, a fim de 

corresponder aos objetivos definidos para essas fases de desenvolvimento do instrumento, como sejam 

técnicas descritivas, correlacionais e psicométricas. As primeiras versões do ConF.IRA foram revistas até 

responderem aos objetivos cognitivos, educacionais e psicológicos definidos. Os diferentes tipos de validade 

considerados melhoraram o instrumento, culminando na versão atual. Esta versão é válida e fiável, e acumula 

dados de umas centenas de sujeitos (o n pode elevar-se, daí a sua imprecisão). ConF.IRA beneficou de 

conhecimentos multidisciplinares (cognitive, linguístico, educacional, psicológico, psicométrico e estatístico).  

Os dados recolhidos e analisados até à data contribuirão fortemente para a sua aferição. 

Palavras-Chave: Consciência fonológica, instrumento de avaliação, leitura e escrita e perturbação leitura e 

escrita, linguagem e perturbação da linguagem 

 
 
Abstract: The phonological awareness is an explicit linguistic competence that assumes a crucial role in 

language development and in the reading/spelling learning process. 

The project ‘Phonological Awareness – instruments for clinical and educational intervention’ had as a main 

goal to turn available a phonological awareness assessment tool, in digital format, validated and standardized 

to Portuguese children between 3 and 9 years old. Many studies were conducted to explore and identify the 

main features to be included in ConF.IRA (Phonological Awareness – Screening and Assessment Instrument). 

Different versions of ConF.IRA were tested and psychometrics results data were treated following the 

appropriate statistical analyses, in order to correspond to the goals defined for the different stages of the tool 

development as description, correlation and psychometry technics. The first versions of ConF.IRA was revised 

to match the cognitive, educational and psychosocial goals defined. The different type of validity considered 

improved the instrument until the present version. This version is valid and reliable, and presents data of few 

hundred subject (the n can rise, then the inaccuracy). ConF.IRA has benefited from multidisciplinary 

knowledge (the cognitive/linguistic, educational, psychosocial, psychometric and statistical ones). The data 

collected and analysed until now will contribute for its standardization. 

Keywords: Phonological awareness, assessment tool, spelling/writing and spelling/writing disorders, 

language and language disorders  
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Resumo: A ciência da leitura, através de estudos de treinamento, tem demonstrado que o desenvolvimento das 

habilidades de consciência fonológica, especialmente de consciência fonêmica, associado ao ensino das 

correspondências grafema-fonema, é essencial para alavancar o processo inicial de alfabetização. Pesquisas brasileiras 

com esse caráter têm contribuído para a consolidação dessa evidência, investigando a influência das habilidades 

metafonológicas e do conhecimento das relações grafema-fonema tanto no período inicial de alfabetização quanto em 

outros cenários, como na pré-escola ou nos anos subsequentes ao primeiro ano, com crianças com e sem dificuldades 

de aprendizagem e em níveis socioeconômicos diferentes. O presente estudo se insere nesse contexto, para verificar em 

que medida o ensino explícito das habilidades de consciência fonológica associado ao conhecimento das 

correspondências grafema-fonema contribui para o processo inicial de alfabetização em uma ortografia transparente – o 

português brasileiro, através de um programa de treinamento curto e sistemático das habilidades citadas, em um momento 

considerado crítico para a aprendizagem. Participarão do estudo 200 crianças de 8 turmas do primeiro ano de escolas 

públicas da cidade de Florianópolis – sul do Brasil, divididas entre grupos experimentais e grupos controle. Serão 

realizadas avaliações pré e pós treinamento. O programa será ministrado pelos próprios professores das turmas, durante 

o período de 10 semanas, em 3 sessões semanais de 30 minutos cada, totalizando 15 horas de treinamento. A escolha, 

o treinamento e o acompanhamento dos professores durante a pesquisa será feita pelo pesquisador, que também irá 

elaborar o programa especialmente para a pesquisa. Três meses após a aplicação do programa será realizada outra 

avaliação para verificar a manutenção dos resultados obtidos. Espera-se, ao final do estudo, observar um aumento 

significativo no desempenho das crianças dos grupos experimentais com relação aos grupos controle no processo de 

alfabetização, demonstrando o efeito positivo de um trabalho sistemático de treino das habilidades citadas. 

Palavras-chave: treinamento de consciência fonológica, ensino das correspondências grafema-fonema, alfabetização, 

habilidades metafonológicas, português brasileiro. 

 
Abstract: The science of reading, through training studies, has demonstrated that the development of phonological 

awareness skills, especially of phonemic awareness, associated with the teaching of grapheme-phoneme 

correspondences, is essential to increase the initial literacy process. Brazilian research of this character has contributed 

to the consolidation of this evidence, investigating the influence of metaphonological skills and knowledge of grapheme-

phoneme relations both in the initial period of literacy and in other scenarios, such as in pre-school or in the years following 

the first year, with children with and without learning difficulties and at different socioeconomic levels. The present study is 

inserted in this context, to verify to what extent the explicit teaching of phonological awareness skills associated to the 

knowledge of grapheme-phoneme correspondences contributes to the initial literacy process in a transparent orthography 

- Brazilian Portuguese, through a program of short and systematic training of the mentioned skills, at a time considered 

critical for learning. Two hundred children from 8 first-year classes of public schools in the city of Florianópolis - southern 

Brazil, divided into experimental groups and control groups will participate in the study. Pre and post training assessments 

will be conducted. The class teachers themselves will teach the program during the 10-week period in three weekly 

sessions of 30 minutes each, totaling 15 hours of training. The researcher, who will also elaborate the program especially 

for the research, will do the choice, the training and the accompaniment of the teachers during the research. Three months 

after the application of the program will be conducted another assessment to verify the maintenance of the obtained results. 

At the end of the study, a significant increase in the performance of the children of the experimental groups in relation to 

the control groups in the literacy process is expected to be observed, demonstrating the positive effect of a systematic 

training of the mentioned skills. 

Keywords: phonological awareness training, grapheme-phoneme correspondence teaching, literacy, 

metaphonological skills, Brazilian Portuguese.  
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Resumo: Nos primeiros anos do Ensino Fundamental o processo de ensino e de aprendizagem da escrita 

tem lugar de destaque na prática pedagógica, especialmente devido à complexidade que esse processo 

exige, tanto por parte de quem ensina quanto de quem aprende. O ciclo de alfabetização, que compreende 

os três anos iniciais do ensino fundamental, é aquele responsável por trabalhar o processo de ensino e de 

aprendizagem da alfabetização de forma que o aluno se aproprie do Sistema de Escrita Alfabética (SEA) e, 

gradativamente, fique mais letrado, sendo capaz de ler o mundo e, com isso, consiga se comunicar e se 

expressar em variadas linguagens verbais e não verbais. Este estudo trata-se de um relato de experiência do 

Estágio Supervisionado no Ciclo de Alfabetização do Curso de Pedagogia (UNISUL) que ocorreu no Centro 

de Atenção Integral a Criança Prof. Febrônio Tancredo Oliveira (CAIC), no município de Palhoça, Santa 

Catarina - Brasil. O objetivo do artigo é apresentar metodologicamente a escrita espontânea em uma turma 

de alfabetização como prática de trabalho da subjetividade social e da alteridade. O grupo foi formado por 23 

alunos do primeiro ano do ensino fundamental que participaram das aulas entre agosto e outubro de 2015. 

Utilizaram-se as seguintes técnicas de coleta de dados: diário de estágio, observação participante, fotografias, 

vídeos e materiais produzidos durante o processo de observação e interlocução. Foi possível perceber que a 

escrita espontânea numa concepção de pedagogia relacional com abordagem histórico-cultural no processo 

de alfabetização é uma prática que se constitui também pela subjetividade social e alteridade como paradigma 

educativo.  

Palavras-chave: Alteridade. Subjetividade Social. Alfabetização. Escrita espontânea. Ensino Fundamental. 

 

Abstract: In the first years of Elementary School, the teaching and learning process of writing has a prominent 

place in pedagogical practice, especially due to the complexity that this process requires, both by the teacher 

and by the learner. The literacy cycle, which comprises the initial three years of elementary education, is 

responsible for working the teaching and learning process of literacy in order for the student to appropriate the 

Alphabetical Writing System and gradually become more Literate, being able to read the world and thus be 

able to communicate and express himself in various verbal and non-verbal languages. This is an experience 

report of the supervised Internship Experience in the Literacy Cycle in the Pedagogy course (UNISUL) that 

took place in the Center of Integral Attention to Children Prof. Febrônio Tancredo Oliveira (CAIC), in Palhoça, 

Santa Catarina - Brazil. The objective of the study is methodologically present spontaneous writing in a literacy 

class as a working practice of social subjectivity and otherness. The group consisted of 23 students who 

participated in the classes between August and October 2015. We used the following data collection 

techniques: internship diary, participant observation, photographs, videos and materials produced during the 

process of observation and interlocution. It could be observed that the spontaneous writing in designing 

relational pedagogy with cultural-historical approach in the literacy process is a practice that is also the social 

subjectivity and otherness as an educational paradigm. 

Keywords: Otherness. Social Subjectivity. Literacy. Spontaneous writing. Elementary School. 
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Resumo: A influência da leitura na aprendizagem da escrita surge como algo naturalmente aceite. Os 

desafios colocam-se em relação às estratégias a desenvolver para alcançar os benefícios pretendidos. Numa 

estratégia menos interventiva, que poderíamos considerar como agindo “por osmose”, espera-se que o 

reforço dos hábitos de leitura e o contacto com os textos impregne os alunos da capacidade de escrever, por 

sua vez, textos capazes de envolver o leitor. Esta estratégia exige um ambiente que proporcione experiências 

ricas e continuadas de literacia, que promova a construção de uma relação com o que se lê e que faça 

apreender as características dos diferentes textos. Sem colocar em causa a importância e o valor dessas 

vivências, uma outra perspetiva move-se pela urgência de uma intervenção pedagógico-didática que 

incremente a construção da relação com os textos, de modo a projetá-la na competência de escrita. Essa 

perspetiva funda-se no conhecimento do funcionamento dos diferentes textos e na possibilidade de instrução 

explícita da sua construção estrutural, discursiva e linguística. A urgência torna-se particularmente relevante 

no caso das crianças que não tiveram acesso a experiências alargadas e continuadas de literacia, no seu 

ambiente próximo, ou que não contaram com o apoio que as ajudasse a recriá-las por meio da sua própria 

escrita. A pedagogia baseada em géneros inscreve-se nesta segunda posição. Numa perspetiva formativa 

para a ação a desenvolver pelos professores, de forma alargada na turma, apresentamos os seus princípios 

e propostas. Por meio de estratégias específicas, como a preparação para a leitura, a leitura detalhada, a 

modelação por meio de reescrita e escrita de novos textos do mesmo género, assim como pelo 

manuseamento de unidades linguísticas, acompanhando tais atividades do desenvolvimento capacidade de 

falar sobre a língua, esta perspetiva pedagógica pretende apoiar todos os alunos no desenvolvimento dos 

seus recursos linguísticos para alcançarem novos níveis de literacia: leitura e escrita, em conjugação. 

Palavras-chave: leitura, escrita, pedagogia genológica 

 

Abstract: The influence of reading on learning to write emerges as something naturally accepted. The 

challenges lie in relation to the strategies to be developed to achieve the desired benefits. In a less 

interventionist strategy that we could consider as acting “by osmosis”, it is expected that the reinforcement of 

reading habits and interaction with texts will imbue students with the ability to write texts so they can engage 

the reader. This strategy requires an environment that provides rich and continuous experiences of literacy, 

which promotes the construction of a relationship with what is read, and that allows the student to learn the 

characteristics of the different texts. Without undermining the importance and value of these experiences, 

another perspective rises due to the urgency of a pedagogical-didactic intervention that increases the 

construction of the relationship with the texts, in order to project it into the writing competence. This perspective 

is based on the knowledge of the functioning of the different texts and on the possibility of explicit instruction 

of its structural, discursive and linguistic construction. Urgency becomes particularly relevant in the case of 

children who did not have access to extensive and continued literacy experiences in their immediate 

environment or who did not have the support to help them recreate their experiences through their own writing. 

Genre-based pedagogy is in this second position. In a formative perspective for the action to be developed by 

the teachers in an extended way in class, we present its principles and proposals. This pedagogical 

perspective aims to support all students to develop their linguistic resources to reach new levels of literacy: 

reading and writing, combined, through specific strategies such as preparing for reading, detailed reading, 

modeling through rewriting and writing new texts of the same genre, as well as by handling the language units. 

These activities go along with the development of the ability to talk about language. 

Keywords: reading, writing, genre-based pedagogy 
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Resumo: A escrita é uma atividade complexa que envolve múltiplos processos. A transcrição – que envolve a 

ortografia e escrita à mão (ou no computador) – é particularmente importante no desenvolvimento inicial da 

composição escrita. Enquanto não está automatizada, a transcrição é um forte constrangimento à aquisição e 

desenvolvimento de processos superiores, como o planeamento, que são necessários para uma escrita de 

qualidade. Este estudo examinou o impacto dum programa de intervenção para promover a automatização da 

escrita à mão em alunos do 5º ano com baixo rendimento na fluência manuscrita. Foi utilizado um desenho de 

investigação de sujeito único com múltiplos participantes, onde participaram três crianças, com idades entre os 10 

e os 11 anos. Estas crianças participaram num programa de intervenção durante cinco semanas, constituído por 

10 sessões presenciais na escola e cinco sessões em casa, com uma duração total de cinco horas. Os resultados 

mostraram que a intervenção realizada promoveu notoriamente a fluência manuscrita (PND = 100% para todas 

crianças em três tarefas). Houve ainda efeitos positivos na escrita de textos, nomeadamente, um aumento do 

número de elementos típicos das histórias (PND = 100% para duas crianças e PND = 75% para uma criança) bem 

como do número médio de palavras por oração (PND = 100% para todas as crianças). Não se verificaram, contudo, 

melhorias na qualidade e extensão das histórias. O programa também aumentou as crenças de autoeficácia dos 

três participantes, principalmente sobre os processos de escrita mais básicos, como ortografia e gramática 

(aumento médio de 19 pontos numa escala 0-100). Estes resultados são importantes porque mostram que é 

possível intervir com sucesso junto de crianças com dificuldades na fluência manuscrita, após o primeiro ciclo do 

ensino básico, obtendo-se, num curto período de tempo, resultados positivos nas competências trabalhadas e 

escrita de textos. Intervenções voltadas para promover a escrita, que possam ser disponibilizadas e aplicadas pelos 

professores rápida e eficazmente, são muito relevantes. É principalmente na escola que se pode atuar, de forma 

mais marcante, na promoção do desenvolvimento da escrita, minimizando o impacto negativo que as dificuldades 

nesta competência podem ter nas crianças. 

Palavras-chave: escrita, fluência manuscrita, transcrição, desenho de investigação de sujeito único. 

 
Abstract: Writing is a complex activity requiring multiple process. Transcription – which involves spelling and 

handwriting (or typing) – is a particularly important one in the early development of written composition. Until 

becoming fully automatic, transcription is a major constraint to the acquisition and development of high-level 

processes, such as planning, which are fundamental for high-quality writing. This study examined the impact of an 

intervention program aimed to promote the automatization of handwriting fluency in fifth graders struggling with 

transcription. We used a multiple probe single-subject design with three children aged between 10 and 11 years old. 

These children participated in an intervention program during five weeks, composed of 10 sessions at school plus 

five sessions for homework, with a total duration of five hours. Results showed that the intervention strongly 

increased handwriting fluency (PND = 100% for all children across three tasks). There were also positive effects on 

written composition, specifically, there was an increase in the number of story elements included in the story (PND 

= 100% for two children, and PND = 75% for one children) as well as on the average number of words per clause 

(PND = 100% for all children). There were not, however, improvements on the quality and extension of written texts. 

The program also increased children’s self-efficacy beliefs, particularly about low-level writing processes, such as 

spelling or grammar (average growth of 19 points in a 0-100 scale). The results of this study are important, by 

showing that it is possible to help children struggling with handwriting fluency beyond primary grades, with positive 

results in a relatively short period of time both on the targeted skills and on text production. Interventions aimed at 

promoting writing that can be provided to and implemented by teachers in the early years of schooling quickly and 

effectively are extremely relevant. It is mainly at school that one significantly boosts the development of writing, and 

therefore reduce the negative impact that writing difficulties that can have on students’ academic and social life. 

Keywords: writing, handwriting fluency, transcription, single-subject design.  
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Resumo: Durante os primeiros anos escolares, a tarefa de aprender a escrever pode ser estudada em 

diferentes dimensões desde o ponto de vista da destreza na habilidade de traçar as letras até o desempenho 

para a composição do texto. Neste caminho, ser capaz de escrever as palavras de maneira ortograficamente 

correta ocupa lugar importante, uma vez que os processos de compreensão e produção de texto são 

dependentes da automatização desta competência. Consequentemente, grande parte da preocupação e das 

atividades escolares está voltada para o ensino e sistematização do código.  A ortografia do português 

apresenta relativa transparência. A codificação dos fonemas é facultada por regras independentes e 

dependentes de contexto e alternativas competitivas que podem exigir conhecimentos morfossintáticos e até 

sobre a origem etimológica da palavra. Neste estudo são exploradas as características da ortografia do 

português, tais como a complexidade da codificação das relações fonema-grafema e da estrutura silábica, 

com o objetivo de compreender como se desenvolve a competência ortográfica de escolares brasileiros. 

Participaram deste estudo 176 estudantes de 1º a 5º ano a que se aplicou uma avaliação de escrita com 84 

palavras distribuídas nas seguintes categorias: biunívoca, dependente de contexto, irregular, dígrafo e grupo 

consonantal. Os resultados mostram o desenvolvimento progressivo e escalar na codificação de fonemas 

guiados por regras simples, contextuais e os competitivos. Destaca-se a interferência, nessas categorias, da 

complexidade grafêmica e da estrutura silábica (dígrafo x grupo consonantal) até o 4º ano. No 5º ano 

perduram as dificuldades com a escrita de palavras irregulares.  

Palavras-chave: Aprender a Escrever; Ortografia do Português; Correspondência Fonema-Grafema. 

 
Abstract: During the early school years the task of learning to write can be studied in different dimensions 

from the point of view of the skill in the ability to trace the letters to the performance for the text composition. 

In this sense, being able to write the words in an orthographically correct way occupies an important place, 

once the processes of comprehension and text production are dependent on the automation of this 

competence. Consequently, big part of the concern and school activities are focused on teaching and 

systematizing the code. The Portuguese spelling presents relative transparency. The coding of phonemes is 

provided by independent rules and dependent context and competitive alternatives that may require 

morphosyntactic knowledge and even about the etymological origin of the word. In this study we explore the 

characteristics of Portuguese orthography, such as the complexity of coding the phoneme-grapheme relations 

and syllabic structure, in order to understand how the orthographic competence of Brazilian students develops. 

A total of 176 students from the 1st to 5th grades participated in the study, which were applied a written 

evaluation with 84 words distributed in the following categories: biunivocal, context dependent, irregular, 

digraph and consonantal group. 

Results show the progressive development and scaling in the coding of phonemes guided by simple and 

contextual rules and the competitives. It stands out the interference, in these categories, of code complexity 

and syllabic structure (digraph x consonantal group) up to the 4th year. In the 5th year remains the difficulties 

with the writing of irregular words. 

Keywords: Learning to Write; Portuguese Spelling; Phoneme-Grapheme Correspondence.  
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Resumo: O ensino da escrita no ensino superior deve assentar numa abordagem orientada para a ação, 

definindo-se os objetivos em função do público-alvo. O aluno mais do que dominar um saber, deve possuir 

um saber-fazer, deve relacionar os conteúdos e, sobretudo, saber usá-los. Assim, na escrita para além da 

interiorização de regras gramaticais, são importantes as regras pragmáticas. A apropriação das regras 

gramaticais de forma consciente, ao longo das aprendizagens, deverá surgir como facilitadora e auxiliadora 

da construção discursiva. Neste trabalho, é apresentado um possível percurso didático na abordagem de um 

texto expositivo/explicativo - o resumo. Este percurso surge integrado numa oficina de português do 1º ano 

de um curso Técnico Superior Profissional de Gerontologia. A diversidade de perfis em termos de idades e 

motivações e os conhecimentos prévios dos alunos relativamente a esta tipologia levaram a um repensar de 

estratégias e atividades. Neste percurso, serão apresentadas as diferentes atividades de planificação, 

textualização e revisão. O trabalho de planificação partiu de uma gramática de frase e depois gradualmente 

para uma gramática de texto, com diferentes exercícios de contração de frases. A textualização foi realizada 

inicialmente em conjunto e numa última atividade em trabalho de pares. A revisão foi sendo realizada ao longo 

das diferentes etapas com recurso a uma tabela com diferentes diretrizes. Trabalhar o resumo implicou um 

trabalho de análise linguística dos diferentes textos a resumir ao nível dos seus mecanismos linguísticos de 

coesão e de coerência e a construção de mapas concetuais. A construção de mapas concetuais revelou-se 

particularmente profícua e, de acordo com os alunos, permitiu melhorar a estruturação do conhecimento das 

diferentes unidades curriculares. 

Palavras-chave: escrita, resumo, ensino superior 

 

Abstract: The teaching of writing in higher education should be based on an action-oriented approach, 

defining the objectives according to the target audience. The student, rather than mastering knowledge, must 

have know-how, must relate the contents and, above all, know how to use them. Thus, in writing beyond the 

internalization of grammatical rules, pragmatic rules are important. The appropriation of grammatical rules in 

a conscious way, throughout the learning, should appear as facilitator and aid of the discursive construction. 

In this work, a possible didactic course is presented in the approach of an expository / explanatory text - the 

abstract. This course is integrated in a Portuguese workshop of the 1st year of a Professional Higher 

Gerontology Technician course. The diversity of profiles in terms of ages and motivations and the previous 

knowledge of the students regarding this typology led to a rethink of strategies and activities. In this course, 

the different activities of planning, textualization and revision will be presented. The planning work started from 

a sentence grammar and then gradually to a text grammar with different sentence contraction exercises. 

Textualization was first performed together and in a last activity in pairs work. The review was carried out along 

the different stages using a table with different guidelines. Working the abstract involved a work of linguistic 

analysis of the different texts to be summarized at the level of their linguistic mechanisms of cohesion and 

coherence and the construction of conceptual maps. The construction of conceptual maps was particularly 

positive and, according to the students, allowed to improve the structuring of the knowledge of the different 

curricular units. 

Keywords: writting, abstract, high education 
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Resumo: Este estudo teve como objetivo analisar a prática pedagógica destinada ao ensino da produção 

de textos, visando identificar estratégias didáticas empregadas pelos professores para o planejamento e a 

revisão de textos no processo de produção escrita dos estudantes. Além disso, buscou-se verificar como as 

estratégias utilizadas refletem-se no desempenho em escrita dos alunos. Foram realizadas trinta e uma 

horas de observação da prática de três professoras, de 4º e 5º anos do ensino fundamental, em uma escola 

pública do município de Curitiba (Paraná – Brasil). No período das observações, as professoras 

desenvolveram sequências didáticas para produção de textos narrativos e argumentativos. Em relação ao 

planejamento, as professoras propiciaram a leitura de diferentes textos e promoveram discussões sobre 

conteúdos que seriam abordados nas produções. Entretanto, essas estratégias poderiam ser aprimoradas 

ou complementadas com o ensino explícito de outros elementos linguísticos como, por exemplo, a estrutura 

textual do gênero que seria produzido, bem como as marcas linguísticas características do gênero. No que 

se refere à revisão, foram identificadas quatro modalidades: revisão durante a escrita de texto produzido 

individualmente, revisão individual após o término da primeira versão, revisão durante produção de texto 

coletivo e revisão coletiva de texto produzido individualmente. Entre estas modalidades, foi prevalente a 

revisão individual após o término da primeira versão do texto. As observações mostraram que as estratégias 

de ensino adotadas não são suficientes para a conscientização dos estudantes quanto às diferenças na 

estrutura textual dos diversos gêneros de texto. Verificou-se também a ausência do ensino de estratégias 

metacognitivas em que os estudantes tomassem seus textos como objeto de reflexão para que pudessem 

aprimorá-los. As práticas observadas carecem de encaminhamentos que possibilitem aos estudantes 

crescente capacidade de apresentar coesão e coerência nos textos produzidos e, principalmente, o 

desenvolvimento da capacidade de gestão consciente dos elementos constitutivos dos diferentes gêneros 

textuais. 

Palavras-chave: produção de textos; revisão de textos; prática pedagógica. 

 
Abstract: This study’s objective was to analyze pedagogical practices concerning student-produced texts and 

identify didactic strategies adopted by teachers for planning and reviewing students’ written productions. 

Additionally, we sought to verify how the strategies used reflected on the written performance of students. The 

practice of three 4th and 5th grade teachers was observed for 31 hours in a public school in Curitiba, PR, Brazil. 

During observations the teachers implemented didactic sequences for the production of narrative and 

argumentative texts. In regarding to planning, the teachers allowed students to read different texts and 

promoted discussions concerning the content that would be addressed in their writings. These strategies, 

however, could be improved or complemented with the explicit teaching of other linguistic elements such as 

the textual structure of the gender that would be used as well as gender characteristic linguistic marks. In 

regard to the review, four modalities were identified: the review of individually written texts; individual review 

of the students’ first drafts; review during the production of a collective text; and the collective review of texts 

individually produced. The individual review of students’ first drafts was more prevalent. Observation revealed 

that the strategies adopted by the teachers were not effective to sensitize students in regard to the differences 

in the text structure of the various genres while metacognitive teaching strategies, which would enable students 

to reflect upon and improve their texts, were not used.  Teachers need to adopt strategies able to enhance the 

students’ ability to make their texts more cohesive and coherent, and moreover, to develop the ability to 

consciously manage the constituent elements of the different textual genres. 

Keywords: production of texts; text review; pedagogical practice. 
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Resumo: A presente pesquisa, intitulada “O ensino da escrita no ciclo de alfabetização: tendências e 

implicações” trata da investigação a respeito das propostas didáticas de ensino da escrita para os anos iniciais 

do ensino fundamental, especificamente, para o ciclo de alfabetização (1º ao 3º anos), nas aulas de Língua 

Portuguesa, em uma análise qualitativa dos tipos de atividades planejadas e executadas com os alunos, a 

fim de mapeá-las, buscando depreender tendências do ensino – processos, reflexões e a natureza das 

propostas. Partimos de um cenário no qual, segundo a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) de 2014, 

26,6% dos alunos, ao final do ciclo de alfabetização, ainda não produzem textos escritos, demonstrando um 

resultado alarmante. Nossa hipótese é de que, no contexto da prática escolar, há uma oscilação nas propostas 

de ensino, o que pode dar origem a diferentes práticas e isso resultar em diferentes implicações. Assim, 

diferentes decisões didáticas podem afetar o processo pedagógico de ensino (Micotti, 2014). Tal fato nos 

remete à sala de aula e nos instiga a refletir sobre como o movimento de ensino da escrita e da leitura está 

ocorrendo em classes do ciclo de alfabetização. Para fins desta pesquisa, tomaremos como base as reflexões 

de Geraldi (2001) acerca do ensino da Língua, com foco na produção escrita e na leitura como essenciais 

para a prática da cidadania. Para a pesquisa, foram selecionadas seis classes da rede estadual paulista de 

ensino – duas classes de cada ano do ciclo de alfabetização. A coleta do corpus se deu durante o 

acompanhamento das classes, com a utilização de dois instrumentos de análise: uma ficha de observações 

organizada a partir dos eixos de análise (natureza da atividade / da intervenção / linguística e interacional) e 

um diário de campo no qual se pretendeu registrar as observações gerais. A pesquisa ainda está em curso e 

o corpus, se encontra em processo de análise. Resultados de análises preliminares indicam que, por exemplo, 

das sete atividades de escrita propostas aos alunos de uma classe de primeiro ano, em um período de uma 

semana, cinco eram focalizadas em aspectos notacionais.  

Palavras-chave: Alfabetização, escrita, ensino.  
 

 

Abstract: The present study entitled “Teaching literacy: trends and implications” examines educational 

proposals for teaching of literacy in Lower Elementary (1 – 3 years), specifically to students in Portuguese 

language classes. A qualitative analysis is made of planned and executed activities in the classroom in order 

to map them and obtain a comprehensive view of teaching trends – the process, reflections and nature of the 

proposals.  According to the 2014 National Literacy Evaluation (Avaliação Nacional da Alfabetização—ANA), 

26.6% of the students do not produce written texts even after being taught literacy, showing alarming results. 

We put forward a hypothesis stating that there is a variation among educational proposals applied in schools, 

which may result in different practices, and which in turn may lead to different implications. Thus, different 

educational decisions may affect the pedagogical process of education (Micotti, 2014). This fact leads us to 

the classroom and prompts us to reflect on the approaches used to teach reading and writing skills in literacy 

classes. For research purposes, Geraldi’s (2001) reflections on language education has been considered in 

this study, with focus on writing and reading as being essential to good citizenship. Six classes in the Sao 

Paulo state educational network were chosen for this research: two classes from each year of literacy 

education. Data was collected during class observations, using two instruments of analysis: an observation 

sheet that was structured according to the lines of analysis (nature of the activity /of the intervention / linguistic 

and interactional), and a field diary for registering general observations. The research is still in progress and 

the data is being analyzed. Preliminary results indicate that, for example, out of seven writing activities 

proposed to students in a year one class, over a one-week period, five of them focused on notational aspects. 

Keywords: learning to read,writting, teaching. 
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Resumo: Como professores do ensino politécnico empenhados em formar professores, observamos as 

evidências da competência dos nossos estudantes a propósito das suas produções escritas nas nossas 

unidades curriculares (UC). Ao planificar as diferentes UC, refletimos sobre os escritos a pedir (reflexão, 

comentário, artigo, etc.) e os indicadores de avaliação a observar. Todavia, nem sempre clarificamos as 

expectativas ou explicitamos os critérios de avaliação em termos de escrita. Na verdade, é comum a queixa 

de que os escritos dos nossos estudantes apresentam lacunas e há investigação que demonstra as 

dificuldades dos estudantes do ensino superior tanto na escrita como na leitura. Em Portugal é muito recente 

o ensino da escrita no ensino superior. Só com a reforma de Bolonha o ensino da escrita, na Escola Superior 

de Educação (ESELx), foi integrado em todos os cursos. A escrita é ensinada enquanto unidade curricular, 

denominada Escrita Académica, no 1º ano da licenciatura em Educação Básica. Sobre o ensino da escrita 

académica, D. Russel tem uma metáfora interessante: nesta disciplina, ensina-se o manejo da bola no 

primeiro ano e depois espera-se que os alunos usem bem a bola quando jogam futebol, pingue-pongue, vólei 

ou basquete. O estudo que apresentamos recorre a uma metodologia mista: quantitativa e qualitativa. 

Recorremos à análise documental, fazendo o levantamento dos géneros textuais explicitados nas diferentes 

UC e aplicámos e analisámos um inquérito aos alunos da ESELx, sobre a presença da escrita e dos géneros 

textuais nos diferentes cursos e sobre as representações daqueles no que se refere à escrita. Os resultados 

mostram, por um lado, que não há consenso sobre o que se pede em termos de escrita e, por outro lado, que 

nem sempre o que é pedido é claro para os alunos e, ainda, que nem sempre há congruência entre o que se 

ensina e o que se solicita aos alunos. Esta comunicação parte de um levantamento de dados documentais e 

de uma análise das representações dos alunos para refletir sobre a pedagogia da escrita no ensino superior 

no que se refere à noção de género e à de escrita nas disciplinas. 

Palavras- chave: escrita, escrita académica, géneros, ensino superior, escrita nas disciplinas. 

 
 

Abstract: As teachers of higher education committed to train future teachers, we observe the evidences of 

the competence of our students in relation to their written skills in our classes. When planning the different UC, 

we reflect on the writings to be asked for (reflection, comment, article, etc.) and the evaluation indicators to be 

observed. However, we do not always clarify expectations or specify the evaluation criteria for writing. In fact, 

it is common to receive complaints that the texts of our students have problems. There is research that 

identifies the difficulties of higher education students in both writing and reading.  

In Portugal, writing in higher education is a recent teaching topic. Only with the reform of Bologna, the teaching 

of writing – academic writing -, in the School of Education (ESELx), was integrated in the 1st year of all 

programs. D. Russel has an interesting metaphor about teaching academic writing: in the first-year, ball 

management is taught, and students are then expected to use the ball well when playing football, ping-pong, 

volleyball, or basketball. Amixed of quantitative qualitative approaches are used. The silabi were analysed in 

order to identify the textual genres  required. The students have answered a survey on writing.  

The results show that, on one hand, there is no consensus about what is required on writing assignments and, 

on the other hand, that it is not always clear the writing assignemets. Conclusions: what is asked to the students 

on writing in the courses. 

Keywords: writing, academic writing, textual genres, higher education 
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Resumo: A fluência da leitura é importante para caraterizar bons leitores e um marcador relevante das 

perturbações da linguagem escrita, principalmente nas ortografias de consistência intermédia, como a 

portuguesa. Embora poucos, os estudos já realizados para a língua portuguesa nem sempre são 

concordantes quanto aos fatores que melhor explicam a fluência. Este estudo investiga os preditores 

longitudinais da fluência da leitura em português examinando a contribuição de variáveis cognitivas e 

alfabéticas avaliadas no 1º ano de escolaridade para a fluência de leitura no 3º ano de escolaridade. Foram 

avaliadas 32 crianças do 1.º ano de escolaridade nas seguintes provas cognitivas: CPM de Raven, RAN, 

memória verbal, vocabulário e consciência fonémica. As variáveis alfabéticas eram provas de conhecimento 

de letras, ditado de fonemas, leitura de palavras e de pseudopalavras, reconhecimento de palavras e escrita 

de pseudopalavras. O mesmo grupo de crianças foi avaliado no 3.ºano para a fluência de leitura, medida 

através do número de palavras lidas corretamente num minuto. Os resultados mostram que o RAN é a variável 

cognitiva que melhor prediz a fluência ulterior da leitura. De entre as varáveis alfabéticas o reconhecimento 

de palavras e a leitura de pseudopalavras explicam a maior percentagem de variância na fluência. Os 

resultados vão ao encontro de outras investigações mostrando que os desempenhos no RAN estão 

fortemente relacionados com a velocidade de leitura, sendo apresentado como uma medida crítica de fluência 

em ortografias consistentes e mistas. A interpretação deste resultado será discutida tendo em conta que os 

desempenhos no RAN dependem de múltiplos processos cognitivos. Já o reconhecimento de palavras e a 

descodificação de pseudopalavras parecem mais relacionadas com a precisão da leitura, uma das dimensões 

também cruciais para uma leitura fluente.  

Palavras-chave: leitura, fluência, estudos longitudinais, português 

 
Abstract: Reading fluency is important to characterize good readers and a relevant marker of written language 

disorders, especially in intermediate consistency orthographies such as the Portuguese one. Although scarce, 

the studies conducted for the Portuguese language show mixed results on the predictors that best explain 

reading fluency. This study investigates the longitudinal predictors of reading fluency in Portuguese, examining 

the contribution of cognitive and alphabetical variables, assessed at the end of 1st grade, to reading fluency 

at the 3rd grade. Thirty-two 1st grade children underwent the following cognitive tests: Raven's CPM, RAN, 

verbal memory, vocabulary and phonemic awareness. Alphabetic knowledge was tested using letter 

knowledge, phoneme dictation, word and pseudoword reading, word recognition and pseudoword spelling. 

The same children were  assessed again in the 3rd grade for reading fluency, measured by the number of 

words correctly read in one minute. The results show that RAN test is the cognitive variable that best predict 

reading fluency. Regarding the alphabetic variables, word recognition and pseudowords decoding explained 

the higher percentage of fluency variance. The results are in line with other studies showing that RAN 

performances are strongly related to reading fluency and that RAN is a critical measure of fluency in consistent 

and mixed orthographies. The interpretation of this result will be discussed taking into account that RAN 

performances depend on multiple cognitive processes. Word recognition and pseudoword decoding seem to 

be more related to reading accuracy, one of the most crucial dimensions of fluent reading. 

Keywords: reading, fluency, longitudinal studies, Portuguese 
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Resumo: A investigação tem demostrado a importância da fluência da leitura na avaliação das crianças com 

dificuldades de aprendizagem. A avaliação deve basear-se em provas padronizadas que garantam a 

estandardização dos materiais, das instruções e da cotação das respostas, e que incluam normas e pontes 

de corte. O Teste de Avaliação da Fluência (TAF) destina-se a alunos do 1º ao 4º ano do Ensino Básico e 

pretende avaliar a velocidade (número de palavras lidas) e a precisão/acuidade da leitura (número de palavras 

corretamente lidas). Inclui a leitura de pequenos textos com níveis de leiturabilidade adequados a cada ano 

de escolaridade. Para o 1º ano, são incluídos três textos equivalentes para avaliar a fluência de leitura no 

terceiro período. Para cada um dos restantes anos de escolaridade (2º ao 4º ano) foram criados 9 textos, de 

modo a que possam ser usados três textos em cada um dos períodos letivos. Na construção do teste optou-

se por: a) recorrer a textos inéditos de modo a garantir a igualdade de condições entre os alunos; b) usar 

textos narrativos e informativos; c) efetuar a equalização vertical e horizontal das várias versões. Ao aluno é 

pedido que leia cada um dos textos em voz alta com rapidez, precisão e expressividade. A prova é aplicada 

com tempo limite (um minuto por texto). No processo de construção do TAF participaram 800 alunos 

distribuídos de modo equitativo pelos quatro anos do ensino básico. Nesta comunicação são apresentados 

os resultados preliminares relativos ao estudo de validação do TAF. 

Palavras-chave: fluência da leitura; readability; equalização horizontal e vertical. 

 
Abstract: Research results have demonstrated the importance of the reading fluency assessment when 

assessing children with learning difficulties. This assessment should be based on standardized tests, which 

guarantee the standardization of the test materials, of the instructions and of the scoring process, and that 

include norms and cut-off points. The Fluency Evaluation Test (FET) was constructed to assess students from 

the 1st to the 4th grade and measures reading speed (number of words read) and accuracy (number of words 

correctly read). It is composed of small texts with adequate readability levels for each grade. It includes three 

equivalent texts for the 1st grade, to be used in the final months of the school year. For each of the remaining 

grade levels (2nd to 4th) nine texts were created, so that three texts can be used to perform assessments in 

each of the three school year terms. The following options were made in the development of the FET: a) to 

use unpublished texts in order to guarantee the validity and reliability of the assessment; b) to include narrative 

and informative texts; c) to make the vertical and horizontal equating of the test scores. The instructions of the 

test include the information that the student should read each text aloud, quickly, accurately and with proper 

expressiveness. The test has a time limit (one minute per text). Eight hundred students, equally distributed by 

the four grade levels, participated in the FET validation study. The preliminary results of this study are 

presented in this communication.    

Keywords: reading fluency; readability; horizontal and vertical equating. 
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Resumo: Grande parte dos obstáculos encontrados em fluência de leitura no Português do Brasil reside na 

velocidade com que a leitura é realizada. Assim, a compreensão sobre as habilidades relacionadas ao 

progresso da velocidade de leitura é importante para evitar a ocorrência de fracasso nos primeiros anos de 

escolaridade. Neste estudo foram descritos os perfis linguístico-cognitivo de 51 crianças brasileiras, a cursar 

o 3º e o 5º ano do ensino fundamental, reunidas, por meio de análise de agrupamentos, em dois grupos, 

segundo seu desempenho em velocidade de leitura (palavras corretas por minuto), em cada ano escolar: G1, 

mais habilidoso e G2, menos habilidoso. No 3º ano, G1 apresenta desempenho significativamente melhor do 

que G2 em: precisão na leitura de palavras e de não palavras, velocidade na leitura de não palavras, 

consciência silábica (sílaba final), nomeação rápida de objetos e letras, memória de trabalho, identificação de 

diferentes padrões silábico-ortográficos. No 5º ano, em precisão na leitura de palavras e não palavras, assim 

como na velocidade de leitura destas últimas, em consciência fonológica e em vocabulário. O 

desenvolvimento da velocidade da leitura parece relacionar-se, inicialmente, às habilidades linguístico-

cognitivas que possibilitam o ganho de automaticidade nas correspondências grafofonêmicas. A importância 

da memória de trabalho revela, ainda, o dispêndio de recursos cognitivos para a velocidade de leitura. 

Posteriormente a velocidade irá fundamentar-se na análise mais sofisticada das palavras, pela recombinação 

automatizada dos padrões silábico-ortográficos, como na extensão e complexidade do léxico mental. Desta 

maneira, ressalta-se a importância, desde o início da escolarização, do emprego da estratégia fonológica na 

leitura e da criação de representações sistemáticas das palavras no léxico mental, estimulando o aumento do 

vocabulário, como a velocidade de acesso a ele.  

Palavras-chave: Fluência de leitura, Velocidade de leitura, Perfil linguístico-cognitivo 

 

Abstract: The main obstacles found in reading fluency in Brazilian Portuguese were in reading speed.  The 

understanding of skills related to word reading speed improvement is important to prevent school failure in first 

years of schooling. This study describes linguistic and cognitive profiles of 51 Brazilian children in 3rd and 5th 

grades. In each grade, two cluster groups were according to children’s skills in word reading speed (words per 

minute): G1, including more skilled readers and G2, with less skilled readers. In 3rd grade, G1 scores were 

significantly better than G2 in: reading accuracy of words and pseudowords, syllable awareness (final syllable), 

rapid automatized naming of pictured objects and letters, working memory and identification of orthographic 

syllable patterns. In 5th grade the groups differed in: reading accuracy of words and pseudowords, reading 

speed of pseudowords, phonological awareness and vocabulary. Reading speed development in the first years 

seems to be related to skills associated to the progress in automaticity of letter-sound correspondences. 

Relevance of working memory in these years also revealed the use of cognitive resources to reading speed. 

Later, in 5th grade, reading speed is based on sophisticated analysis of word by automatized recoding of 

orthographic syllable patterns as well as on the extension and complexity of mental lexicon. Therefore, is 

important to stimulate the use of phonological strategy in reading since the beginning of schooling, as well as 

to improve word representation in mental lexicon, increasing vocabulary and automaticity in word retrieval. 

Keywords: Reading fluency, reading speed, Linguistic-cognitive profile 
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Resumo: Os significativos avanços no conhecimento sobre o modo como o cérebro perceciona a leitura, 

levaram a que investigadores e professores tivessem outra visão da leitura, das estratégias mais adequadas 

e do papel e importância da fluência de leitura. Também os documentos normativos vigentes em Portugal 

assumem a fluência de leitura como um dos objetivos a atingir, referindo mesmo que, “passada a fase inicial 

de aprendizagem da leitura e da escrita, o ensino incide no desenvolvimento da fluência de leitura”. No 

entanto, e apesar das limitações que lhe são reconhecidas, a «leitura oral de carreirinha», continua a 

desempenhar o principal papel no ensino da leitura e é considerada pelos professores do 1.º ciclo como o 

principal ou único modo de desenvolver a fluência de leitura dos alunos. Vários estudos sugerem estratégias 

e mostram evidências empíricas que a fluência se pode desenvolver com treino adequado e que o seu 

incremento tem repercussões em todas as habilidades ligadas à leitura. Deste modo, após uma revisão 

sistemática da literatura, foi construído o Programa de Promoção da Fluência em Leitura – PPFL. O PPFL, 

composto por 22 sequências didáticas (organizadas em ciclos de cinco dias) por foi aplicado 

experimentalmente junto de 155 alunos (8 turmas) do 2º ano de escolaridade. Foi aplicado com frequência 

diária (respeitando as pausas letivas) durante 104 sessões, com duração entre 5 e 15 minutos. Foi efetuado 

um estudo quase experimental, com pré e pós teste, seguido de um estudo de follow-up no 3º ano de 

escolaridade. Os resultados mostram a existência de diferenças significativas no desempenho dos dois 

grupos, cujos efeitos se mantiveram no final do 3º ano de escolaridade, e um aumento da motivação para ler. 

Palavras-chave: Fluência em Leitura; programa de Intervenção; Ensino da leitura  

 

Abstract: Significant advances in knowledge about how the brain perceives reading has led researchers and 

teachers to have a different view of reading, of the most appropriate strategies, and of  the role of reading 

fluency. The Portuguese normative documents assume reading fluency as one of the objectives to be 

achieved, even mentioning that "after the initial stage of learning to read and write, teaching focuses on the 

development of reading fluency". However, despite the limitations that are recognized, the «oral round robin» 

strategies plays the main role in the teaching of reading and is considered by the primary grade teachers as 

the main, or even the only way to promote reading fluency. Several studies suggest different strategies and 

show empirical evidence that fluency can be developed with adequate training, and that the improvement of 

reading fluency has repercussions on all skills related to reading. In this way, after a systematic review of the 

literature, was built the Reading Fluency Promotion Program (PPFL). The PPFL, composed of 22 didactic 

sequences (organized in five-day cycles), was experimentally applied to 155 students (from 8 different classes) 

of the second primary grade. It was applied daily (respecting the normal class pauses) during 104 sessions of 

5 to 15 minutes. A quasi-experimental study was performed, with pre and post-test, followed by a follow-up 

study in the 3rd year of schooling. The results show the existence of significant differences in the fluency 

performance of the two groups, whose effects were maintained by the end of the third year of schooling. As a 

co-lateral effect, was observed an increase in the motivation to read.   

Keywords: Reading fluency; Intervention program; Reading teaching 
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Resumo: Considerando-se os projetos didáticos propostos por Lerner como um recurso para se conciliarem 

propósitos didáticos e comunicativos em classes de alfabetização, a presente pesquisa teve por objetivo 

compreender como o trânsito entre conceber, planejar e executar subsidia os professores na construção de sua 

prática pedagógica de projetos didáticos. Partindo de uma concepção interacionista de aprendizagem, e dialógica 

de língua, sustentadas por referenciais teóricos como Piaget, Vygotsky, Bakhtin, Ferreiro e Lerner, e apoiando-se 

também na triangulação didática proposta por Chevallard, o estudo pautou-se em três eixos de investigação: o 

aluno e seus processos de aprendizagem, a língua como objeto de ensino e a didática dos professores. Cada um 

deles foi analisado em três instâncias: concepções, intencionalidades e práticas. Trata-se de um estudo de três 

casos, visando acompanhar o trabalho de professoras de 1º, 2º e 3º ano do Ensino Fundamental. Suas concepções, 

nos três eixos, foram aferidas através de entrevistas semiestruturadas. As intencionalidades foram inferidas a partir 

da análise documental dos planejamentos cedidos pelas docentes. A análise das práticas deu-se através de 

observações não participantes em sala de aula. Os dados foram analisados sob a óptica do paradigma indiciário 

proposto por Ginzburg. Concluiu-se neste trabalho que o processo de construção de concepções docentes é híbrido 

e marcado por diferentes referências que circulam na esfera educacional, com diversos níveis de apropriação. Os 

dados coletados demonstraram que, além da concepção em que se fundam, diferentes elementos do contexto 

escolar interferem nas intencionalidades e planejamentos dos professores. A prática pedagógica, por sua vez, 

embora receba a influência das concepções e intencionalidades docentes, oscila em função de uma multiplicidade 

de fatores internos e externos. A pesquisa demonstrou o processo de construção didática docente e trouxe novos 

elementos à reflexão sobre as abordagens de formação inicial e continuada dos professores. Além disso, evidenciou 

a necessidade de iniciativas que possam ampliar a produção de conhecimento didático e, ainda, promover a 

reflexão dos docentes sobre o próprio trabalho, em especial sobre as práticas de alfabetização e os projetos 

didáticos. 

Palavras-chave: Alfabetização. Projetos didáticos. Triangulação didática. Didática da língua escrita. 

Abstract: Considering Lerner’s concept of project-based teaching as a resource to conciliate didactic and 

communicative purposes in literacy grades, this research aims to understand how the transition between conceiving, 

planning and executing scaffolds project-based teaching and supports teachers’ practice. Taking a dialogic and 

interactionist perspective of the language, sustained by theoretical references as Piaget, Vygotsky, Bakhtin, Ferreiro 

and Lerner, as well as Chevallard’s didactic triangulation, this study explores three main paths: the student and 

his/her learning processes, the language as a teaching object and the teachers’ didactics. Each path was analysed 

in the following aspects: conceptualization, intentionality and praxis, aiming to consider the daily work of first, second 

and third grade teachers in Elementary School. Semistructured interviews were used to look into the teacher’s 

concepts. Intentionality was observed through the document analysis of the teachers’ planners. Non-participant 

class observation methods were used to analyse the teachers’ daily practice. All collected data was considered 

under the perspective of the evidential paradigm proposed by Ginzburg. This search came to the conclusion that 

the process of building concepts performed by teachers is multiple, including various references regarding the 

educational environment as a whole. The material analysed has proved that different school contexts impact not 

only teachers’ planners, but also their intentionality. Hence, the pedagogical practice oscillates according to 

countless internal and external factors. This search contributes to the reflection about these variables and brings 

new elements to approach initial and continuing training for teachers. Besides that, it hightlights the need for 

initiatives that may broaden the production of didactic knowledge and enhance the reflection on one’s pedagogical 

practice, especially regarding literacy routines and project-based teaching. 

Keywords: Literacy. Project-based teaching. Didactic triangulation. Written language teaching. 
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Resumo: Nesta comunicação será feita a apresentação do processo de desenvolvimento de um software 

cujo objetivo é promover a alfabetização de crianças. O objetivo da apresentação é identificar e ressaltar os 

desafios e limitações de reproduzir num software elementos críticos para promover habilidades como o 

conhecimento das letras, consciência fonológica, princípio alfabético, decodificação e fluência de leitura. O 

artigo também sugere como os indicadores a serem obtidos poderão contribuir com dados para identificar de 

maneira mais rápida e segura dificuldades específicas e pontos críticos do processo de alfabetização das 

crianças. Esta parte da apresentação terá como foco a análise dos critérios para decidir a respeito da estrutura 

e sequência das atividades. Os resultados a serem apresentados referem-se ao produto obtido, suas 

características, potencial e limitações, tendo em vista que o produto como um todo ainda não foi avaliado.  

Palavras-chave: Software de Alfabetização. Decisões críticas no desenvolvimento de software de 

alfabetização. 

 

 
Abstract: This presentation will focus on the key issues related to the development of an educational software 

to promote early reading skills in school-age children. The purpose of the paper presentation is to identify and 

highlight the challenges and limitations faced by the software developers to create a program to develop skills 

such as letter knowledge, phonological awareness, alphabetic principles, decoding and reading fluency.  The 

presentation also shows how the indicators collected in the dashboard may provide data that renders possible 

a quicker and safer diagnosis of specific difficulties and critical issues faced by children who are learning to 

read. This part of the presentation will focus on the analysis of the criteria adopted to decide on the structure 

and sequence of activities. The results to be presented refer to the product, its characteristics, potential and 

limitations, given the fact that the software has not yet been field-tested as a whole.  

Keywords: Early reading software.  Critical decision in software development.  
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Resumo: O ensino da leitura nos níveis iniciais do 1.º CEB pressupõe a tomada de consciência dos processos 

cognitivos, linguísticos e metalinguísticos subjacentes, no sentido de promover, nos alunos, o desenvolvimento das 

competências inerentes à descodificação e à compreensão do texto escrito, pressuposto basilar no design de 

estratégias e na elaboração de recursos didáticos físicos e digitais adequados. Neste cenário, a mobilização das 

novas tecnologias da informação e da comunicação apenas ganhará sentido se surgir devidamente enquadrada e 

se favorecer outras formas de promover competências ao nível da leitura. Nesta comunicação, procuraremos 

evidenciar as potencialidades dos recursos multimédia no ensino da leitura em etapas iniciais e o modo como 

dialogam com os recursos físicos, apresentando exemplos de práticas desenvolvidas nos primeiro e segundo anos 

de escolaridade, no âmbito de unidades curriculares de Prática de Ensino Supervisionada. São, igualmente, pontos 

de honra da nossa apresentação – de que, neste resumo, apenas evidenciamos os passos didáticos relativos aos 

momentos de leitura, sem prejuízo de posterior explicitação completa do itinerário – a ligação entre os diferentes 

domínios linguísticos e a interdisciplinaridade. Assim, o percurso de aula delineado para o primeiro ano contempla 

tarefas de descodificação e de leitura em voz alta, como forma de valorização da articulação correta e audível de 

palavras e frases, recorrendo a um programa de gravação áudio. No segundo ano, a escuta de um poema musicado 

(Ou isto ou aquilo, de Cecília Meireles) serviu como mote para tarefas de compreensão, entre as quais se conta a 

elaboração de um mapa concetual. A posterior leitura do poema em voz alta, com diferentes ritmos e entoações 

enquadrados por um programa de informática musical, e a produção de um texto à maneira da autora permitiram 

avaliar a compreensão prévia do texto. Os contributos dos recursos digitais para o ensino da língua, e em particular 

da leitura, não podem limitar-se ao fator motivacional, sem que ele seja, contudo, negligenciado. Pode, inclusive, 

constituir um ponto de partida para tornar mais produtivas e significativas as tarefas de descodificação e de 

compreensão, levando os alunos a descobrir os sentidos ocultos das palavras e dos textos. 

Palavras-chave: ensino da leitura; descodificação e compreensão da leitura; recursos didáticos físicos e digitais 

 
Abstract: The teaching of reading in the initial levels of the 1st Cycle presupposes the awareness of the underlying 

cognitive, linguistic and metalinguistic processes, in order to promote, in the students, the development of the skills 

to decode and understand the written text, which should support the design of teaching strategies and the 

development of appropriate physical and digital didactic resources. In this scenario, the mobilization of new 

information and communication technologies will only make sense if adequately framed and if it favors other ways 

of promoting reading skills. We will try therefore to highlight the potential of multimedia resources in the teaching of 

reading in the initial stages and how they dialogue with physical resources, by presenting some examples of 

practices developed in the first and second years of primary school, within subjects of Supervised Teaching Practice. 

Two other key points of our presentation – whose summary only focus on the didactic steps related to the moments 

of reading, regardless of a later complete explanation of the itinerary – are the connection between the different 

linguistic domains and interdisciplinarity. Thus, the first year class course includes decoding and reading aloud as a 

way of valuing the correct and audible articulation of words and sentences, using an audio recording program. In 

the second year, listening to a music poem (Ou isto ou aquilo, by Cecília Meireles) served as a motto for 

comprehension tasks, among which is the elaboration of a conceptual map. The subsequent reading of the poem 

aloud, with different rhythms and intonations framed by a musical computer program, and the production of a text 

following the author way allowed to evaluate the previous understanding of the text. The contributions of digital 

resources to language teaching, and in particular reading, cannot be limited to the motivational factor, which should 

not be neglected though. It can be, in fact, a starting point for making decoding and comprehension tasks more 

productive and meaningful, leading students to discover the hidden meanings of words and texts. 

Keywords: reading teaching; decoding and reading comprehension; physical and digital didactic resources 
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Resumo: O trabalho em foco é uma pesquisa que vem sendo realizada como proposta de intervenção a partir da 

própria prática da pesquisadora, do Programa de Pós-Graduação em Educação do Mestrado Profissional, e 

professora de Língua Portuguesa, na turma da modalidade coletiva de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental – 

Fase II, do Colégio Estadual Flávio Ferreira da Luz situado no Bairro Sítio Cercado, Município de Curitiba, Estado 

do Paraná/Brasil. O objetivo é investigar metodologias diferenciadas de forma obter aprendizagens significativas 

de leitura e escrita, retratando as vivências educativas ocorridas no ambiente escolar da EJA.  A pesquisa está 

fundamentada em Freire, Arroyo, Carrano, Bagno Bakhtin, Candau, Vygotsky, Faraco, Soares dentre outros. O foco 

dos estudos é o currículo de Língua Portuguesa, buscando compreender o princípio educativo das ações 

pedagógicas, com base nas concepções dos eixos articuladores da EJA, cultura, trabalho e tempo, posto pelas 

Diretrizes Curriculares do estado do Paraná, desde 2006. A natureza da investigação é de pesquisa-ação com 

abordagem qualitativa, tendo como público alvo educandos da turma coletiva multisseriada de 6º ao 9º anos, do 1º 

semestre de 2017, cujas faixas etárias vão de 18 à 68 anos, com diversidade cultural, diferentes trajetórias 

escolares e vidas profissionais diversas. Nesse contexto pedagógico a pesquisa objetiva encontrar saberes 

docentes necessários para desenvolver a leitura e a escrita através de ações que levam a socialização de textos 

com diferentes gêneros literários, buscando estratégias pedagógicas diferenciadas para alcançar resultados de 

aprendizagem da leitura e escrita. Alguns resultados já estão sendo registrados e analisados, pois estão retratando 

as vivências educativas ocorridas no ambiente escolar que são aproveitadas para enriquecer e contextualizar a 

proposta e relevância das implicações do trabalho de interação considerando as particularidades dos discentes, 

adequando à flexibilidade curricular, promovendo estratégias que atendem as necessidades de aquisição do 

conhecimento coletivo, mas também ensinando de maneira individualizada, respeitando o tempo, as habilidades e 

as dificuldades de cada um, promovendo a construção do saber para todos.  

Palavras-chave: Aprendizagem da Língua Portuguesa; Práticas Pedagógicas na EJA; Leitura & Escrita.  

 

Abstract: The work in focus is a research that has been carried out as a proposal for intervention from the 

researcher's own practice, the Postgraduate Program in Education of the Professional Master's Degree, and a 

Portuguese Language teacher, in the group of the collective modality of Youth and Adults Elementary School - 

Phase II, from Flávio Ferreira da Luz State College located in the Sítio Cercado District, Curitiba, State of Paraná / 

Brazil. The objective is to investigate differentiated methodologies in order to obtain meaningful learning of reading 

and writing, portraying the educational experiences that occurred in the school environment of the EJA. The research 

is based on Freire, Arroyo, Carrano, Bagno Bakhtin, Candau, Vygotsky, Faraco and  Soares, among others. The 

focus of the studies is the curriculum of Portuguese Language, seeking to understand the educational principle of 

pedagogical actions, based on the conceptions of the articulating axes of EJA, culture, work and time, placed by the 

Curricular Guidelines of the state of Paraná, since 2006. The nature of research is action research with a qualitative 

approach, targeting students from the multi-grade collective group from the 6th to the 9th years of the 1st semester 

of 2017, whose age ranges from 18 to 68 years old, with cultural diversity, different trajectories school and 

professional life. In this pedagogical context the research aims to find teachers' knowledge needed to develop 

reading and writing through actions that lead to the socialization of texts with different literary genres, seeking 

different pedagogical strategies to achieve reading and writing learning results. Some results are already being 

registered and analyzed, as they are portraying the educational experiences in the school environment that are used 

to enrich and contextualize the proposal and relevance of the interaction work considering the particularities of the 

students, adapting to the curricular flexibility, promoting strategies that Meet the needs of collective knowledge 

acquisition, but also teaching in an individualized way, respecting the time, skills and difficulties of each one, 

promoting the construction of knowledge for all. 

Keywords: Learning the Portuguese Language; Pedagogical Practices in EJA; Reading & Writing. 
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Resumo: O presente trabalho pretende apresentar resultados de investigação científica sobre práticas de 

alfabetização com crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental e com Jovens e Adultos, ambos em processo 

de alfabetização. A pesquisa se desenvolveu em parceria entre a Universidade Federal do Paraná, Setor de 

Educação e o Ensino Fundamental Público Municipal da cidade de Curitiba procurando subsidiar a formação inicial 

dos educandos do Curso de Pedagogia na disciplina de Prática de Docência e Estágio Supervisionado, de forma 

atender a tríplice função do ensino universitário: de ensino, pesquisa e extensão. A fundamentação teórica teve 

como base as teorias de Vygotysky, Bakhtin, Paulo Freire, Emília Ferreiro, Ana Teberosky e Liliana Tolchinsky 

Landsmann entre outros, buscando identificar os processos de ensino e aprendizagem, as diferenças e 

semelhanças encontradas no cotidiano da sala de aula, em atendimento aos perfis dos educandos. A metodologia 

qualitativa do tipo etnográfica foi utilizada visando identificar em diferentes espaços e sujeitos, como o mesmo 

docente conduzia o processo de alfabetização. Para tanto, a seleção dos profissionais que participariam da 

pesquisa se deu a partir do critério de que o mesmo alfabetizador deveria atuar nos dois segmentos de ensino, com 

crianças e adultos, em classes de alfabetização e na mesma escola. Os resultados, após análise das práticas de 

alfabetização, identificados quanto as semelhanças ficaram por conta da ocupação do mesmo espaço físico, 

mesma sala de aula, e mesmo mobiliário, como também os mesmos procedimentos e recursos didáticos: aula 

expositiva, cópia, execução individual de tarefas, utilização do mesmo livro de história infantil, cartazes e cópias 

heliográficas. As diferenças se verificaram quanto ao horário das aulas, matutino e noturno, quantidade de alunos 

na sala de aula e relação entre professor e alunos. No estudo foi avaliado, conjuntamente, o desempenho do 

professor, suas práticas pedagógicas e  aprendizagens resultantes, comparando as semelhanças e as diferenças 

frente a aprendizagem da leitura e da escrita. 

Palavras-chave: Práticas de Alfabetização; Diferentes Sujeitos; Processos de ensino e aprendizagem; Formação 

Docente.  

 
Abstract: The present work intends to present results of scientific investigation on literacy practices with children 

from the first years of elementary school and with young people and adults, both in the literacy process. The research 

was developed in partnership between the Federal University of Paraná, Education Sector and the Municipal Public 

Primary Education of the city of Curitiba seeking to subsidize the initial training of the students of the Pedagogy 

Course in the discipline of Teaching and Supervised Internship, in order to attend The triple function of university 

teaching: teaching, research and extension. The theoretical basis was based on theories of Vygotysky, Bakhtin, 

Paulo Freire, Emília Ferreiro, Ana Teberosky and Liliana Tolchinsky Landsmann among others, seeking to identify 

the teaching and learning processes, the differences and similarities found in the everyday classroom, in Profiles of 

learners. The qualitative methodology of the ethnographic type was used in order to identify in different spaces and 

subjects, as the same teacher led the literacy process. Therefore, the selection of the professionals that would 

participate in the research was based on the criterion that the same literacy teacher should work in both teaching 

segments, with children and adults, in literacy classes and in the same school. The results, after analyzing the 

literacy practices, identified the similarities due to the occupation of the same physical space, same classroom, and 

even furniture, as well as the same procedures and didactic resources: lecture, copy, individual execution of Tasks, 

use of the same children's story book, posters and blueprints. The differences were observed in the class schedule, 

morning and night, number of students in the classroom and relationship between teacher and students. In the study, 

the teacher's performance, his pedagogical practices and resulting learning were evaluated together, comparing the 

similarities and differences to reading and writing learning. 

Keywords: Literacy Practices; Different Subjects; Teaching and Learning Processes; Teacher Training 
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Resumo: O ensino das fases iniciais da leitura é crucial para a boa progressão dessa aprendizagem. Havendo uma 

elevada consistência entre os níveis iniciais de conhecimento alfabético e os níveis de desempenho ulteriores em 

leitura e, paralelamente, sabendo-se que o nível de leitura atingido no ensino básico está fortemente associado à 

qualidade do percurso escolar e às oportunidades para aceder ao mundo do trabalho, torna-se decisivo garantir um 

ensino de qualidade. Uma vez que os professores são protagonistas capitais desse processo de ensino, conhecer 

as suas perspetivas e as suas escolhas sobre essa matéria permite compreender melhor o estado do ensino da 

leitura e as suas fragilidades assim como informar sobre aspetos da formação de professores. Esta pesquisa 

procurou sistematizar as perspetivas de professores da Guiné-Bissau sobre essa matéria. Foram analisadas 

respostas a 182 questionários realizados segundo um procedimento de autoadministração assistida e a 03 

entrevistas. Participaram professores de 66 escolas de Bissau, Biombo, Bafatá, Gabu, Cacheu e Bolama Bijagós. 

O questionário foi lido em conjunto com os participantes e foram dadas explicações sempre que havia dúvidas de 

compreensão dos enunciados. As respostas foram registadas pelos professores de forma individual, livre e 

voluntária. Entre outros resultados, salienta-se que 92,3% dos professores dizem desconhecer os métodos de 

iniciação à leitura que seguem. Embora 59,3% dos participantes afirmem ensinar sempre o som das letras e 96,2% 

realizar atividades que desenvolvem sensibilidade sobre a componente fonológica das palavras, apenas 9,9% 

refere explorar a relação grafema-fonema. Paralelamente 41,2% diz ensinar o reconhecimento global de palavras 

e 59,9% ensinam sempre pela sílaba da palavra. Apenas 38,5% referem ensinar vocabulário. As respostas aos 

inquéritos contêm alguma informação incongruente. No entanto, as práticas que afirmam usar distanciam-se das 

que as evidências científicas indicam como as mais eficazes. Paralelamente, a maioria das crianças não parece ter 

domínio suficiente da oralidade para sustentar a aprendizagem da leitura. Em síntese, as condições de ensino-

aprendizagem da leitura nas escolas Guineenses não reúnem os requisitos considerados essenciais pela 

investigação. Este trabalho permitiu identificar os aspetos determinantes a incluir na necessária formação dos 

professores.  

Palavras-chave: Conhecimento alfabético; percurso escolar; Guiné-Bissau 

 

Abstract: Teaching the early stages of reading is crucial to the good progression of this learning. There is a high 

consistency between the initial levels of alphabetic knowledge and the subsequent levels of performance in reading 

and, in parallel, knowing that the level of reading reached in primary education is strongly associated with the quality 

of the school journey and the opportunities to access the world Of work, it is crucial to ensure quality education. 

Since teachers are the main protagonists of this teaching process, knowing their perspectives and their choices on 

this matter allows a better understanding of the state of reading teaching and its fragilities as well as informing 

aspects of teacher education. This research sought to systematize the perspectives of teachers of Guinea-Bissau 

on this matter. We analyzed responses to 182 questionnaires performed according to an assisted self-management 

procedure and to 03 interviews. Participants included teachers from 66 schools in Bissau, Biombo, Bafatá, Gabu, 

Cacheu and Bolama Bijagós. The questionnaire was read together with the participants and explanations were given 

whenever there were doubts about understanding the statements. The answers were recorded by the teachers 

individually, freely and voluntarily. Among other results, it is noted that 92.3% of teachers say they do not know the 

methods of reading initiation that follow. Although 59.3% of the participants stated that they always taught letter 

sound and 96.2% performed activities that developed sensitivity on the phonological component of words, only 9.9% 

referred to the grapheme-phoneme relationship. At the same time, 41.2% say they teach global recognition of words 

and 59.9% always teach by the word syllable. Only 38.5% refer to teaching vocabulary. The responses to the surveys 

contain some incongruent information. However, the practices they claim to use are distancing themselves from 

what the scientific evidence indicates as the most effective. At the same time, most children do not seem to have 

enough orality to support reading learning. In summary, the teaching-learning conditions of reading in Guinean 

schools do not meet the requirements considered essential by research. This work allowed to identify the 

determinant aspects to include in the necessary formation of the teachers. 

Keywords: Alphabetical knowledge; School route; Guinea Bissau 
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Resumo: Este estudo investigou como os professores entendem e colocam em prática o trabalho em prol do 

desenvolvimento da competência leitora, visando detectar os conhecimentos que têm sobre as habilidades, 

principalmente as linguísticas e cognitivas, que envolvem o ato de compreender. Para isso, aplicou-se um 

questionário a 15 docentes, do 4º ano do ensino fundamental, de 10 escolas da cidade de Curitiba (Paraná – 

Brasil). Esse continha 4 blocos de perguntas – formuladas conforme os fatores necessários à compreensão 

propostos por Viana et al. (2010): o texto, o leitor e o contexto, considerando as dimensões social, linguística 

e cognitiva da leitura, propostas por Spinillo (2013) – que incitavam tais profissionais a explicitar o modo como 

abordam o ensino da compreensão. As respostas revelaram que, embora o conteúdo relativo ao ensino da 

compreensão seja quase todo do conhecimento dos docentes, há conceitos que os professores não 

demonstram clareza, mais especificamente os relacionados à dimensão cognitiva da leitura. Há indícios de 

que não consideram os referidos fatores no ensino da compreensão, o que os impede de manipulá-los de 

forma a encaminhar um processo de ensino-aprendizagem eficaz. Ademais, é notória a maior presença de 

atividades de identificação de informações explícitas, indicando que não se promove adequadamente o 

desenvolvimento de outras habilidades que auxiliam na reorganização das informações, atingindo esferas 

que facilitam a compreensão inferencial e a leitura crítica.  Acredita-se que há relação entre a 

operacionalização das propostas de ensino da leitura e a compreensão obtida pelos estudantes, tendo em 

vista a possibilidade de as propostas estimularem processos metacognitivos responsáveis pelo 

monitoramento e controle da aprendizagem. Neste sentido, este estudo gerou a elaboração de um programa 

de intervenção que será aplicado, em uma segunda etapa, aos estudantes, visando ao desenvolvimento da 

capacidade de leitura crítico-reflexiva, por meio do ensino explícito de estratégias de compreensão. 

Palavras-chave: ensino da compreensão leitora; prática docente; habilidades linguístico-cognitivas.  

 
Abstract: This study investigated how teachers understand and put into practice their work in favor of the 

development of reading competence, aiming to detect the knowledge they have about the abilities, mainly the 

linguistic and cognitive, that involve the act of comprehension. Thereunto, a questionnaire was applied to 15 

teachers, from the 4th grade of primary education, from 10 schools in the city of Curitiba (Paraná - Brazil). It 

contained four blocks of questions - formulated according to the factors necessary for understanding proposed 

by Viana et al. (2010): the text, the reader and the context, considering the social, linguistic and cognitive 

dimensions of reading, proposed by Spinillo (2013) - that incited such professionals to explain how they 

approach the teaching of reading comprehension. The responses revealed that although the content of 

teaching reading comprehension is almost all teachers' knowledge, there are concepts that teachers do not 

demonstrate clarity, specifically those related to the cognitive dimension of reading. There are indications that 

they do not consider these factors in the teaching of reading comprehension, which prevents them from 

manipulating the factors to lead an effective teaching-learning process. In addition, the greater presence of 

activities of identification of explicit information is notorious, indicating that the development of other abilities 

that help in the reorganization of the information is not adequately promoted, reaching spheres that facilitate 

the inferential understanding and the critical reading. It is believed that there is a relation between the 

operationalization of reading teaching proposals and the reading comprehension obtained by students, 

considering the possibility that the proposals stimulate metacognitive processes responsible for the monitoring 

and control of learning. Thereby, this study generated the elaboration of an intervention program that will be 

applied, in a second stage, to the students, aiming at the development of critical-reflexive reading ability, 

through the explicit teaching of reading comprehension strategies. 

Keywords: reading comprehension teaching; teaching practice; linguistic-cognitive skills.   
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Resumo: A tecnologia tem amplas possibilidades pedagógicas e um grande potencial para transformar o 

ambiente de ensino e aprendizagem. Existem variados recursos de apoio para aprendizagens eficazes e que 

possibilitam abordagens pedagógicas adaptadas à forma como os estudantes aprendem e desenvolvem as 

suas competências, incluindo a da leitura. O processo de ensino da capacidade leitora constitui um dos 

principais desafios de qualquer educador, independentemente do nível de ensino, na medida em que aprender 

a ler se assume como uma competência complexa que inclui dimensões muito variadas, que abrangem a 

identificação de formas gráficas, a organização lógica de elementos sintáticos, o domínio lexical, a 

antecipação semântica, a construção de significados, o conhecimento do código escrito e a sua relação com 

o código oral, entre muitas outras. Neste sentido, a questão é a de saber como os professores usam a 

tecnologia para promover a competência leitora e criar (ou não) novas oportunidades de aprendizagem da 

leitura. Partindo destes pressupostos, procura-se entender, neste estudo, de que forma as questões de uso 

de recursos digitais interagem com as estratégias pedagógicas e com o ensino de conteúdos específicos do 

domínio da leitura. Através da análise de planificações, de aulas gravadas e de reflexões, analisa-se como 

seis mestrandos pensaram as planificações, justificaram os recursos digitais selecionados, as atividades de 

leitura realizadas e refletiram sobre o percurso pedagógico realizado. A análise de dados mostra que os 

mestrandos têm um conhecimento tecnológico disciplinar bastante frágil. Não é explorado o potencial do 

recurso digital usado. As atividades de leitura reproduzem as propostas do manual escolar. Todavia, percebe-

se como os mestrandos pensam e usam a tecnologia na aula de Português, e, nesta linha, este trabalho 

revela claramente a necessidade de se investir numa formação inicial de professores mais consentânea com 

as exigências de ensino colocadas pelas realidades tecnológicas e digitais do século XXI, naquilo que é a 

promoção de práticas de aprendizagem da leitura nos anos iniciais de escolaridade. 

Palavras-chave: Recursos digitais, Ensino da Leitura, Formação de Professores. 

 

Abstract: Technology offers broad pedagogical possibilities and great potential to transform the teaching and 

learning environment. There are a number of  resources for effective learning that enable pedagogical 

approaches adapted to  students' learning, and help develop their skills, including reading skills. The process 

of teaching  reading  is one of the main challenges of any educator, regardless of the level of teaching, since 

learning to read assumes a complex competence that includes many different dimensions, which include the 

identification of graphic forms, the logical organization of syntactic elements, lexical knowledge, semantic 

anticipation, meaning , knowledge of the written language and its relation to the spoken language, among 

many others. In this sense, the question is how teachers use technology to promote reading competence and 

how effectively they create new opportunities for learning how to read. Based on these assumptions we intend 

to understand in this study how digital resources match pedagogical strategies and the teaching of specific 

content in the field of reading. Through the analysis of planning, recorded classes and reflections, we analyzed 

how six masters students planned and justified the use of the digital resources selected, the reading activities 

carried out and how they reflected on their teaching. The data analysis shows that these students have a very 

limited technical knowledge. The potential of the digital resource used is not exploited. Reading activities follow 

the suggestions in the school handbook. However, it is possible to see how the students think and use 

technology in Portuguese classes, and consequently this work clearly reveals the need to invest in  initial 

teacher training more in line with the teaching requirements posed by the technological and digital realities of 

the 21st century,  in the initial years of schooling. 

Keywords: Digital resources, Reading Teaching, Teacher Training. 
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Resumo: O Modelo Simples de Leitura (MSL) preconiza que a compreensão da leitura é influenciada por duas 

competências centrais – a descodificação e a compreensão oral – tendo vindo a receber suporte empírico 

sistemático em diferentes ortografias. Porém, a investigação empírica tem relatado correlações elevadas entre a 

fluência de leitura e a compreensão da leitura, o que tem suscitado a discussão, entre investigadores da área, sobre 

a inclusão (ou não) da fluência de leitura como uma terceira componente deste modelo. Adicionalmente, os dados 

empíricos indicam que o peso relativo da descodificação, da compreensão oral e da fluência de leitura na 

compreensão da leitura varia entre ortografias e anos de escolaridade. Este estudo visou analisar os efeitos diretos 

dessas três variáveis na compreensão da leitura e testar a existência de efeitos indiretos da descodificação e da 

compreensão oral na compreensão de leitura via fluência de leitura no Português Europeu, uma ortografia de 

profundidade intermédia. Uma amostra de 264 alunos foi avaliada ao final do 2º e do 4º anos de escolaridade. A 

maioria dos estudantes eram rapazes (n = 136, 51.5%) provenientes de escolas públicas do norte de Portugal (n = 

228, 86.4%). Os modelos de equações estruturais indicaram que a descodificação, a compreensão oral e a fluência 

de leitura predizem a compreensão da leitura, tanto no 2º como no 4º ano de escolaridade. Além disso, as três 

variáveis avaliadas no 2º ano são preditoras da compreensão de leitura no 4º ano. Por sua vez, a compreensão 

oral foi o preditor mais forte. A fluência de leitura mediou a relação entre a descodificação e a compreensão da 

leitura, mas não mediou a relação entre a compreensão oral e a compreensão da leitura. Estes resultados sugerem 

que o MSL é um quadro teórico válido para explicar a variabilidade de desempenhos ao nível da compreensão da 

leitura no Português Europeu, e que as intervenções para aumentar os níveis de compreensão da leitura devem 

centrar-se no treino da descodificação, da fluência de leitura e, particularmente, da compreensão oral. 

Palavras-chave: estudo longitudinal, descodificação, compreensão oral, fluência de leitura, compreensão da 

leitura. 

 
Abstract: The Simple View of Reading advocates that reading comprehension is influenced by two central 

competencies – decoding and listening comprehension – and it has received systematic empirical support across a 

variety of orthographies. However, empirical research has reported higher correlations between reading fluency and 

reading comprehension, and it initiated a discussion among researchers of the area about the inclusion (or not) of 

reading fluency as the third component of this model. Additionally, empirical data indicate that the relative weight of 

decoding, listening comprehension and reading fluency in reading comprehension varies between orthographies 

and schooling years. This study aims to analyze the direct effects of these three variables on reading comprehension 

and to test for the existence of indirect effects of decoding and listening comprehension on reading comprehension 

via reading fluency in European Portuguese, an orthography of intermediate depth. A sample of 264 students was 

assessed at the end of the grade 2 (Mage = 7.38, SD = .494, range 7 – 9) and grade 4 (Mage = 9.46, SD = .507, 

range 9 – 11). More than half of the students were boys (n = 136, 51.5%) and attended public schools in northern 

Portugal (n = 228, 86.4%). Structural equation modeling analyses indicated that decoding, reading fluency and 

listening comprehension predicted reading comprehension in both grades. Besides the three variables measured in 

grade 2 predicted reading comprehension in grade 4. Listening comprehension was always the strongest predictor. 

Reading fluency mediated the relationship between decoding and reading comprehension, but did not mediate the 

relationship between listening comprehension and reading comprehension. These results suggest that the Simple 

View of Reading is a valid theoretical framework for explain the variability of reading comprehension performances 

in European Portuguese and that interventions to increase reading comprehension levels should focus on the 

training of decoding, reading fluency and, particularly, listening comprehension. 

Keywords: longitudinal study, decoding, listening comprehension, reading fluency, reading comprehension  
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Resumo: Os resultados das avaliações nacionais realizadas pelo Ministério da Educação no Brasil têm 

demonstrado baixo desempenho dos estudantes na área da leitura. Tal rendimento pode estar relacionado tanto 

ao processo de decodificação quanto à capacidade de compreensão dos textos lidos. Uma possível razão para o 

baixo desempenho na compreensão poderia estar ligada à forma de ensino adotada pelo professor, pois talvez ele 

não tenha conhecimentos específicos para guiar de maneira eficiente o processo de compreensão de leitura. Nesse 

sentido desenvolver novas metodologias de ensino pode ser uma necessidade para ajudar o professor a superar 

as dificuldades dos alunos na compreensão leitora. Muitos estudos têm se dedicado a entender o funcionamento 

do processo de compreensão, propondo metodologias de trabalho diferenciadas. O Programa “O ensino da 

compreensão leitora: da teoria à prática pedagógica”(VIANA et al., 2010), é um desses programas, originalmente 

desenvolvido e aplicado nas escolas de ensino básico de Portugal pelo grupo de pesquisadores da Universidade 

do Minho. O presente trabalho apresenta algumas reflexões de uma pesquisa em andamento em nível de mestrado, 

desenvolvida por duas universidades brasileiras, que propõe a adaptação de Vianna 2010, para o Português 

Brasileiro. Os textos originais pertencentes ao programa de Portugal estão sendo adaptados à realidade sócio 

cultural brasileira permitindo assim a aproximação ao universo infantil brasileiro. Este estudo tem por objetivo 

verificar a eficácia da adaptação do programa de ensino da compreensão leitora a escolares do 4º ano do ensino 

fundamental. Para isso os participantes serão 150 escolares, de duas escolas, alocados entre grupo experimental 

e grupo controle. O tratamento ao grupo experimental consistirá na aplicação de uma sequência didática de 

atividades voltadas a favorecer a compreensão de textos por meio do ensino de estratégias metacognitivas. Para 

verificar a efetividade do ensino será realizada uma avaliação antes e outra ao final da intervenção. Espera-se que 

ao final da pesquisa os problemas encontrados em relação às dificuldades de compreensão apresentadas pelos 

escolares sejam minimizados, que as mesmas se apropriem da aprendizagem de utilização de estratégias de 

compreensão e possam, assim, transferir para outras leituras de diferentes áreas. 

Palavras- chave: Leitura, compreensão de leitura, ensino da compreensão.  

 

Abstract: The results of the national evaluations carried out by the Ministry of Education in Brazil have shown low 

student performance in the area of reading. Such performance may be related to both the decoding process and 

also the ability to comprehend texts. A possible reason for poor performance in text comprehension could be linked 

to the form of teaching adopted by teachers, since they may not have specific knowledge to guide the process of 

reading comprehension effectively. In this sense, developing new teaching methodologies may be a need to help 

teachers overcome the students' difficulty in reading comprehension. Many studies have been devoted to 

understanding the functioning of the comprehension process, proposing different working methodologies. The 

Program "The Teaching of Reading Comprehension: From theory to Pedagogical Practice" (VIANAet al., 2010) is 

one of these programs, originally developed And applied in the elementary schools of Portugal by a group of 

researchers from the University of Minho. The present work shows some reflections of a research in progress at 

Masters level, developed by two Brazilian universities, which proposes the adaptation of Vianna 2010, for Brazilian 

Portuguese. The original texts belong to the program of Portugal end being adapted to the Brazilian social and 

cultural reality, thus allowing the approach to the Brazilian children's universe. This study aims to verify the 

effectiveness of the adaptation of the reading comprehension teaching program to 4th grade students . The 

participants will be 150 school children, from two schools, allocated between experimental group and control group. 

The treatment to the experimental group will consist in the application of a didactic sequence of activities aimed at 

favoring the understanding of texts through the teaching of metacognitive strategies. In order to verify the 

effectiveness of the teaching, an evaluation will be carried out before and after the intervention. It is expected that 

at the end of the research the problems encountered in relation to the difficulties of comprehension presented by 

the students are minimized, and that they adopt the of comprehension strategies and can thus transfer to other 

readings from different areas. 

Keywords: Reading, reading comprehension, teaching comprehension. 
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Resumo: Quando um estudante lê deve atribuir significado ao que leu, o que possibilita que ele seja bem 

sucedido na escola, mas principalmente que amplie seu conhecimento de mundo. Contudo, a aprendizagem 

da leitura é um processo complexo que requer a instalação de diversas habilidades linguístico-cognitivas, que 

dependem de ensino explícito.  Este estudo analisa os dados coletados na observação de práticas 

pedagógicas para o ensino da compreensão da leitura adotadas por 4 professoras do 3.º e 4.º ano do ensino 

fundamental, em uma escola do município de Curitiba (Paraná – Brasil). Utilizou-se uma grelha contendo 31 

itens como instrumento para coleta/registro dos dados observados. Esta ficha de observação foi organizada 

para registrar as estratégicas didáticas utilizadas pelas professoras antes, durante e depois da leitura dos 

textos. A grelha de observação contempla os três tipos de fatores (do texto, do contexto, e do leitor) propostos 

por Viana at al. (2010) na obra intitulada “O Ensino da Compreensão leitora. Da teoria á prática pedagógica”. 

Além disso, foram consideradas as sugestões de Solé (1998) quanto ao ensino de estratégias de 

compreensão leitora. Dentre os itens observados estão: o gênero do texto, o vocabulário, se a professora 

fornece informações sobre sua estrutura, se formula perguntas sobre o texto para que os estudantes efetuem 

previsões, se explora os indicadores tipográficos, se realiza interrupções durante a leitura para consolidar ou 

reorganizar as ideias presentes no texto, bem como itens relativos à retomada da leitura e releitura. Análises 

preliminares mostram maior presença de atividades voltadas para a compreensão literal das informações 

veiculadas pelos textos, indicando um trabalho pedagógico incipiente no que se refere à reorganização das 

informações, compreensão inferencial e compreensão crítica. 

Palavras-chave: compreensão da leitura; estratégias de leitura; ensino da compreensão leitora. 

 
Abstract: When a student reads, he must attribute meaning to what he has read, which makes it possible for 

him to be successful not only in school, but especially helps him broaden his knowledge of the world. Yet, 

learning is a complex process that requires the construction of several linguistic-cognitive skills, which depends 

on explicit teaching. This study analyzes the data collected through observation of educational practices for 

teaching reading comprehension embraced by 4 teachers of the 3rd and 4th year of basic education in a school 

of Curitiba city (Paraná - Brazil).  It was used a grid holding 31 items as an instrument for collecting / registration 

of the observed data. This grid was organized to register didactic strategies used by teachers before, during 

and after reading the texts. The observation chart contemplates three types of factors (the text, the context, 

and the reader) proposed by Viana et al. (2010) in the work entitled "The Teaching of Reading Comprehension. 

From theory to pedagogical practice". In addition, the suggestions of Solé (1998) regarding the teaching of 

reading comprehension strategies were also considered. Among the items observed are: text genre, 

vocabulary, if the teacher provides information about text structure, if she asks questions about the text so that 

students make predictions, if she explores typographical indicators, if she interrupts during reading to 

consolidate or reorganize the ideas in text, as well as items related to the recovery of reading and re-reading. 

Preliminary analyzes demonstrate greater presence of activities aiming at literal comprehension of the 

information transmitted by the texts, which indicates an incipient pedagogical work regarding the reorganization 

of information, inferential and critical comprehension. 

Keywords: reading comprehension; reading strategies; reading comprehension teaching. 
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Resumo: Alguns estudos mostram que o tempo que um indivíduo leva para identificar uma palavra, é influenciado 

por variáveis tais como a grafia da letra, tamanho, frequência, familiaridade da palavra, tipo de construção silábica 

e pronúncia. Este trabalho pretende enriquecer os estudos que abarcam o processamento de palavras no Português 

Brasileiro, a partir de uma análise da influência do tamanho e da familiaridade subjetiva no tempo de leitura de 

substantivos monomorfêmicos, formado por sílabas do tipo CV (Consoante/Vogal). A pesquisa partiu da hipótese 

de que há variação no tempo de leitura quando há variação no tamanho e na familiaridade de substantivos. 

Participaram do estudo um total de 50 sujeitos, tendo 26 respondido ao pré-teste e 24 ao experimento. No pré-teste 

foram retiradas para o experimento as palavras, selecionadas pelos participantes, de mais alto e mais baixos níveis 

de familiaridade. O experimento foi estruturado com duas variáveis independentes (Tamanho da palavra – uma a 

cinco sílabas; e Familiaridade subjetiva – familiar e não familiar); e uma variável dependente (Tempo de leitura). 

Foram utilizadas 160 palavras, entre as quais se encontravam as experimentais e as palavras fillers. Os 

participantes viam pares de palavras, cada uma isoladamente, e ao ler a segunda palavra tinham de responder se 

eram iguais ou diferentes, essa tarefa permitiu que não houvesse sobreposição do tempo de leitura e da decisão 

metalinguística, já que o tempo computado para análise ocorria durante a leitura da primeira palavra de cada par. 

Os resultados obtidos confirmaram a hipótese proposta e constataram que, nas condições em que havia um número 

menor de sílabas, o tempo de leitura foi menor, em comparação às condições que tinham maior número de sílabas. 

O mesmo se pode afirmar das condições referentes à familiaridade: as de maior familiaridade foram lidas mais 

rapidamente do que as que possuíam menor familiaridade. Planeja-se, então, ampliar a pesquisa com a 

estruturação de um novo experimento capaz de observar a leitura dos mesmos substantivos monomorfêmicos em 

um contexto frasal, a fim de uma melhor compreensão dos aspectos que podem influenciar um sujeito durante o 

processamento da leitura. 

Palavras-chave: Processamento da leitura; Tamanho da palavra; Familiaridade. 

 

Abstract: Some studies show that the time an individual  takes to identify a word is influenced by variables such as 

the font of the letter, size, frequency, familiarity with the word, syllable type and pronunciation. This work is aimed at 

enriching the studies that entail the processing of words in Brazilian Portuguese, from the analyzes of the influence 

of size and subjective familiarity in the reading time of monomorphemic nouns, formed by syllable type CV 

(Consonant/Vowel). This research started from the hypothesis that there is variation in the reading time when there 

is variation of size and familiarity of the nouns. A total  of 50 participants took part in this study, 26 answering a pre-

test version, and 24 answering to the actual experiment. In the pre-test, the words for the experiments were obtained, 

being selected by the participants, from higher to lower familiarity level. The experiment was structured with two 

independent variables (size of the word - from one to five syllables; and subjective familiarity - familiar and not 

familiar); and one depend variable (reading time). 160 words were used, among which there were experimental as 

well as filler words.  Participants would see pairs of words, each isolated from the other, and when reading the 

second of the pair, they had to answer if they were the same or different, this task allowed it not to have a overlaying 

of the reading time  and the metalinguistic decision, since the time used for the analysis would be the reading of the 

first word of each pair. The results confirmed the proposed hypothesis and showed that, in the conditions that there 

were fewer syllables, reading time was lower, in comparison to the conditions with a greater number of words. The 

same could be said about the conditions regarding familiarity: the words with higher familiarity rate were read faster 

than the ones with a lower familiarity rate. We plan now to amplify this research with the structuring of a new 

experiment, capable of observing the reading of the same monomorphemic nouns in a sentence context, aiming at 

observing a better comprehension of the aspects that may influence a participant during reading processing. 

Keywords: Reading processing; Word size; Familiarity.  
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Resumo: Esta comunicação tem como objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa desenvolvida com 

o intuito de investigar o nível de consciência sintática de alunos de 3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental I. 

A pesquisa está fundamentada teoricamente na Psicolinguística e em suas relações com a Sintaxe no que se 

refere ao uso e à consciência sintática no uso de elementos linguísticos presentes na cadeia sintagmática por 

alunos dos respectivos anos escolares. O estudo tem aporte na concepção de consciência sintática apontada 

como fator essencial para a garantia de sucesso no processo de aprendizado da leitura e da escrita por 

crianças dos anos iniciais. Desse modo, investigar a capacidade das crianças na manipulação intencional dos 

elementos sintáticos na cadeia sintagmática é relevante para a compreensão das habilidades sintáticas dos 

alunos, bem como para a realização de encaminhamentos importantes no âmbito da prática escolar. 

Metodologicamente, a pesquisa contemplou a aplicação de um instrumento de avaliação do nível de 

consciência sintática em alunos de 3º, 4º e 5º ano de uma escola pública estadual da cidade de Porto Alegre, 

estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Constituem resultados alcançados: as informações sobre o nível de 

desempenho dos alunos de cada ano escolar (3º, 4º e 5º anos) no uso de casos sintáticos e na consciência 

sintática de seu uso. Esses dados são importantes, na medida em que disponibilizam informações inovadoras 

e relevantes para a pesquisa em Psicolinguística, bem como para o ensino de língua. Em relação ao ensino, 

apresenta informações importantes para o desenvolvimento do trabalho do professor em sala de aula, na 

medida em que aponta as capacidades sintáticas dos alunos. Por fim, são apresentados encaminhamentos 

importantes a partir dos resultados do instrumento aplicado.  

Palavras-chave: uso de casos sintáticos; consciência sintática; alunos de 3º, 4º e 5º anos do Ensino 

Fundamental. 

 
Abstract: This communication aims to present the results of a research developed with the purpose of 

investigating the syntactic awareness level of students of the 3rd, 4th and 5th grade of Elementary School. 

The research is theoretically based on Psycholinguistics and its relations with Syntax regarding the use and 

the syntactic awareness in the use of linguistic elements presented in the syntagmatic chain by students of the 

respective school grades. The study is based on the conception of syntactic awareness as an essential factor 

to guarantee success on reading and writing learning process by children in the grades investigated. Thus, 

investigate the children's ability to manipulate the syntactic elements in the syntagmatic chain is relevant for 

the understanding of the syntactic abilities of this students, as well as for carrying out important referrals within 

the school practice. Methodologically, the research contemplated the application of an instrument to evaluate 

the level of syntactic awareness of students in the 3rd, 4th and 5th grades of a public school in the city of Porto 

Alegre, state of Rio Grande do Sul, Brazil. The results obtained are: information on the level of performance 

of students in each school grade (3rd, 4th and 5th) in the use of syntactic cases and in the syntactic awareness 

of its use. These data are important because provide innovative and relevant information for research in 

Psycholinguistics as well as for language teaching. In relation to teaching, it presents important information for 

the development of the teacher's work in the classroom, as it points out the syntactic capacities of the students. 

Finally, important referrals are presented from the results of the applied instrument. 

Keywords: use of syntactic cases; syntactic awareness; students of the 3rd, 4th and 5th grades of Elementary 

School. 
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Resumo: O presente trabalho aborda os estudos sobre a consciência, focalizando o campo da linguagem. 

Isso porque percebemos que níveis da linguagem, como o morfológico, o semântico, o lexical, o pragmático 

e o textual ainda carecem de iniciativas de pesquisa e de transposição didática sob o prisma da consciência. 

Portanto, a presente comunicação direciona seu enfoque para esses dois importantes aspectos dos estudos 

de consciência linguística: as possibilidades de transposição didática do conceito de consciência e a 

focalização da consciência pragmática. Nesse sentido, sugerimos uma interface da Psicolinguística com a 

Pragmática, tendo como objetivo geral identificar os principais elementos do nível pragmático da consciência 

linguística, a fim de propor encaminhamentos para sua utilização pedagógica. O referencial teórico tem, como 

aportes basilares, Gombert (1992), junto a Flôres (1994), Giasson (2000), e a Grice (1975) e a Sperber & 

Wilson (1986), entre outros. Os três primeiros autores abarcam o ponto de vista Psicolinguístico, sendo o 

trabalho de Flôres um referencial por ter criado um instrumento denominado Protocolo Pragmático e sendo o 

de Gombert o suporte para o estudo do desenvolvimento metalinguístico, inclusive do nível Pragmático. Os 

demais autores são reconhecidamente importantes para os estudos em Pragmática e são utilizados como 

base para as definições diretamente ligadas à área, sobretudo no que diz respeito aos processos inferenciais 

e a análise dos mesmos sob a noção de Relevância. Dada a interface Psicolinguística e Pragmática, os 

resultados de nosso estudo dizem respeito a reflexões teóricas sobre a consciência pragmática,  e a um corpo 

de recomendações didáticas para o trabalho com esse nível de consciência em sala de aula. 

Palavras-chave: Psicolinguística; pragmática; consciência; protocolo verbal. 
 
Abstract: This proposal approaches the studies concerning consciousness, focusing on the field of language. 

This comes to pass as we perceive that linguistic levels, as does the morphological, the semantical, the lexical, 

the pragmatic and the textual levels, still demand research stimulus and didactical transposition under the 

prism of consciousness. As so, this communication gears its focus to these both important aspects concerning 

the studies on linguistic consciousness: the possibilities of didactical transposition on the conception of 

consciousness and the focus on pragmatic consciousness. On this case, we suggest an interface between 

Psycholinguistics and Pragmatics, seeking, as our main objective, to identify the main elements at the 

pragmatic level of linguistic consciousness, proposing routing for pedagogical usage. The theoretical 

framework, as underlying contribution, comprehends Gombert (1992), Flôres (1994), Giasson (2000), Grice 

(1975), Sperber and Wilson (1986), among others. The first three authors cover the Psycholinguistics’ 

perspective, considering Flôres’ contribution as a relevant approach due to the development of his instrument 

called Pragmatic Protocol and Gombert’s support for the investigation about the metalinguistic development, 

including its pragmatic level. The other authors are widely recognized for their pertinence on the pragmatics’ 

fields of investigation, serving as basis for definitions strictly linked to the area, mainly concerning inferential 

processes and their analysis under the theoretical concept of Relevance. Given the interface between 

Psycholinguistics and Pragmatics, the results of our study stand for theoretical reflections over pragmatics 

consciousness and a corpus of didactical recommendations to the classroom practices approaching this level 

of consciousness.  

Keywords: Psycholinguistics; pragmatics; consciousness; verbal protocol.  

 
 
  

mailto:jonas.saraiva.js@gmail.com
mailto:patricia.valente.001@acad.pucrs.br


89 

 

PROGRAMA DE ESTIMULAÇÃO DA LEITURA E ESCRITA NA PERTURBAÇÃO DO ESPECTRO DO 

AUTISMO 

PROGRAM OF STIMULATION OF READING AND WRITING IN THE THE AUTISM SPECTRUM 

DISORDERS 

 

Daniela Santos, Inês Matos, Joana Silva, Mariana Cacela e Cláudia Lima 

Centro de Desenvolvimento LógicaMentes, Portugal. info@logicamentes.com 
 

 
Resumo: A Perturbação do Espectro do Autismo (PEA) caracteriza-se por alterações na interação e 

na comunicação social, assim como comportamentos restritos e repetitivos. A comorbilidade com 

outras Perturbações do Neurodesenvolvimento é a regra. A Perturbação da Linguagem (PL) (DSM 5) 

é uma das comorbilidades com maior incidência na PEA, o que leva a limitações/dificuldades de 

aprendizagem da leitura e escrita, devido à relação direta entre uma adequada competência linguística 

e uma boa capacidade de aprendizagem.Nesta comunicação serão apresentados os resultados da 

implementação do Programa de Estimulação da Leitura e Escrita desenvolvido junto de crianças com 

PEA no LógicaMentes, durante o período de 2011 e 2017. A amostra contempla 15 crianças com 

diagnóstico de PEA com PL associada, sendo que 73% apresentam ainda como comorbilidade a 

Perturbação do Desenvolvimento Intelectual e Perturbação de Défice de Atenção/hiperatividade. O 

período médio de intervenção foi de 5 anos e 5 meses. As crianças apresentam idades compreendidas 

entre os 5 e os 17 anos, duas são do género feminino e treze do masculino, com frequência escolar 

entre o pré-escolar e o 3º ciclo do ensino básico. Ao nível da consciência fonológica, 60% da amostra 

apresenta noção de sílaba, 13,3% noção intrassilábica e 26,7% noção segmental. Relativamente à 

leitura, 20% das crianças só nomeiam grafemas, apenas 6,7% lêem sílabas, 13,3% lêem palavras e 

frases e 46,7% textos. Em relação à escrita, 20% das crianças só escrevem os grafemas, 6,7% 

escrevem sílabas, 13,3% encontram-se ao nível da escrita de palavras, 40% situam-se ao nível da 

frase e 20% ao nível da escrita de texto. Conclusão: Considera-se que, o impacto do programa de 

estimulação da leitura e escrita incluída no programa PIPA, teve um efeito muito positivo, permitindo 

a aquisição dos mecanismos base nesta população de crianças com PEA. Verifica-se contudo, uma 

dificuldade acrescida em aceder a níveis de escrita mais complexos (texto) devido às limitações 

linguísticas ao nível da morfossintaxe. 

Palavras-chave: Autismo; Perturbação de Linguagem; Programa de Estimulação da Leitura e Escrita. 

 

Abstract: Autism Spectrum Disorder (ASD) is characterized by interaction and social communication 

changes, as well as restricted and repetitive behaviors. Comorbidity with other Neurodevelopment 

Disorders is the rule. Language Disorder (LD) (DSM 5) is one of the comorbidities with the highest 

incidence in the ASD, which leads to limitations / difficulties in reading and writing, due to the direct 

relationship between adequate language competence and good learning ability. In this paper will be 

presentend the results of the implementation of the Reading and Writing Stimulation Program 

developed with children with ASD in the LógicaMentes - Child Neurodevelopment Center during the 

period of 2011-2017. This program is part of a multidisciplinary program for autism (PIPA).The sample 

consisted of 15 children diagnosed with ASD with associated LD, 73% of whom presented comorbidity 

as Intellectual Development Disorder and Attention Deficit / Hyperactivity Disorder. The averaged 

period of intervention was 5 years and 5 months. The children are aged between 5 and 17 years, two 

of them are female and thirteen are male, with school attendance between the preschool and middle 

school. At the level of phonological awareness, 60% of the sample present syllable notion, 13,3% in 

the no-syllabic notion and 26,7% in the segmental notion. Regarding reading, 20% of children nominate 

graphemes, 6,7% read syllables, 13,3% read words and sentences and 46,7% texts. In relation to 

writing, 20% of children only write graphemes, 6,7% write syllables, 13,3% words, 40% sentences and 

20% texts. It is considered that the impact of the reading and writing stimulation program included in 

the PIPA program had a very positive effect, allowing the acquisition of the base mechanisms in this 

population of children with ASD. There is, however, a greater difficulty in accessing more complex levels 

of writing (text) due to linguistic limitations at the morphosyntax level. 

Keywords: Autism; Language Disorder; Stimulation Program for Reading and Writing. 
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Resumo: O Graphogame é um conjunto de jogos educativos em computador originalmente desenvolvido na Finlândia 

com base na ciência da leitura que se destina a apoiar a aprendizagem da linguagem escrita nos primeiros anos de 

escolaridade. O Graphogame Português Fluente, G P-Fluente, foi por nós especificamente desenvolvido para o português 

e destina-se a promover essa aprendizagem em crianças no 2º ano de escolaridade através do treino das complexidades 

ortográficas da língua portuguesa. O objectivo deste estudo é validar o programa G-P Fluente. Realizámos um estudo de 

intervenção com pré-teste, pós-teste e follow-up (um mês depois) em que comparámos dois grupos de crianças do 2º ano 

com dificuldades de leitura (TIL < a 25%; Matrizes Progressivas de Raven > percentil 30), um grupo com treino no G P-

Fluente (n = 15) e outro com treino num programa análogo para a matemática, o Graphogame Matemática Português (n 

= 15). A intervenção deu-se em 28 sessões de 15 minutos diários a um ritmo de 4/5 por semana durante 6 semanas e 

teve uma duração total de sete horas. Os dois grupos foram constituídos por emparelhamento de acordo com a idade e 

os resultados do pré-teste no TIL, Raven, vocabulário da WISC e Peadoby, consciência fonológica e medidas de leitura 

e escrita. A comparação antes-depois mostrou ganhos significativos e importantes no grupo de treino G-P Fluente, mas 

não no grupo de treino na matemática, para a leitura de palavras de alta e de baixa frequência, e na escrita de palavras, 

um padrão que se manteve no follow-up. Não se verificaram diferenças sistemáticas entre os dois grupos na leitura de 

não-palavras e na consciência fonológica. A vantagem do grupo G P-Fluente em relação ao grupo de matemática foi 

proporcionalmente maior na leitura de palavras de baixa frequência e muito especialmente na escrita (ganho antes-depois 

3 x superior no grupo G P-Fluente).Os resultados mostraram um efeito específico do programa dirigido à linguagem escrita 

em comparação com o mesmo tipo de experiência de aprendizagem em jogos educativos dirigidos à matemática. O 

Graphogame Português Fluente foi capaz de melhorar as capacidades de leitura e escrita do português em crianças com 

dificuldades de aprendizagem no 2º ano de escolaridade. São assim prometedores os resultados deste estudo de 

validação. 

Palavras-chave: Graphogame, leitura, escrita, estudo de intervenção, dificuldades de aprendizagem de leitura, crianças 

de idade escolar, português. 

 

Abstract:  Graphogame is a science-based set of computer-assisted adaptive learning games originally developed in 

Finland to promote children’s learning of reading and writing in the first years of schooling. Graphogame Portuguese-

Fluent, G P-Fluent, was specifically developed to improve reading and writing in Portuguese at the second-grade level 

through the training of the orthographic complexities of the Portuguese language. The purpose of this study is to validate 

the G P-Fluent program.We conducted an intervention study with a pre-test, post-test, and follow-up (1 month later) design. 

We compared two groups of 2nd graders with reading difficulties (TIL, a reading age measure, < 25%; Raven Progressive 

Matrices > 30th percentile ), one group training with the G P-Fluent program (n = 15) and another training with an analogous 

program for mathematics, Graphogame Mathematics - Portuguese (n = 15). The intervention took place in 28 15-minute 

daily sessions at a rate of 4/5 per week for 6 weeks and had a total duration of seven hours. The two groups were matched 

according to age and to the pre-test results in TIL, Raven, WISC and Peadoby vocabulary, phonological awareness, and 

reading and writing scores. A pre-post training comparison showed significant and important gains in the G P-Fluent 

training group, but not in the maths training group, in word reading, both high- and low-frequency words, and in word 

spelling. This pattern was maintained in the follow-up. There were no systematic differences between the two groups in 

non-word reading and phonological awareness gains from pre- to post-test and follow-up. The advantage of the G P-Fluent 

group over the maths training group was especially marked in low frequency word reading and even more in writing (3x 

higher gain in the G-P Fluent group).Our validation study has revealed a specific effect of the written language program in 

comparison to the same type of learning experience in educational games directed to a different domain, mathematics. 

The Graphogame Portuguese-Fluent program was effective in improving the reading and writing skills of 2nd grade children 

with reading difficulties. Thus this program holds promise for successful interventions towards fluent reading in Portuguese. 

Keywords: Graphogame, reading, spelling, intervention study, 2nd graders, reading difficulties, Portuguese. 
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O PAPEL DA MEMÓRIA DE TRABALHO  NO DESENVOLVIMENTO DA LEITURA EM CRIANÇAS: UM 

ESTUDO LONGITUDINAL 

THE ROLE OF WORKING MEMORY IN THE DEVELOPMENT OF READING IN CHILDREN: A 

LONGITUDINAL STUDY 
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Resumo: Este estudo longitudinal visa a investigar o desenvolvimento da memória de trabalho e o 

desenvolvimento da leitura  em participantes do projeto ACERTA (Avaliação de Crianças em Risco de 

Transtorno de Aprendizagem) em alunos do Ensino Fundamental I, matriculados em 6 escolas municipais de 

Natal-RN ao longo de 2014 a 2016. Para tanto, duas perguntas de pesquisa nortearam este trabalho (1) de 

que forma a Provinha Brasil (instrumento nacional de avaliação de leitura e escrita) pode predizer o 

desenvolvimento de leitura das crianças avaliadas?, (2) como a memória de trabalho está relacionada ao 

desenvolvimento da leitura das crianças participantes do estudo? Os 46 participantes foram submetidos à 

Provinha Brasil no ano de 2014; e realizaram atividades de avaliação de leitura e escrita e avaliações de 

memória de trabalho (AWMA – Automated Working Memory Assessment) de 2014 a 2016. Os resultados 

quantitativos obtidos por regressão linear revelam que a Provinha Brasil em 2014 configurou-se em um 

preditor significativo do desenvolvimento de leitura e escrita em 2015 e 2016, medidas pelo tempo de leitura, 

desempenho em ditado balanceado e teste de pseudopalavras (tempo de leitura e acurácia). Quando as 

análises foram controladas para capacidade de memória de trabalho, a relação entre a Provinha Brasil e as 

medidas de leitura e escrita mostrou-se mais robusta no caso das crianças com baixa capacidade de memória 

de trabalho. A discussão proposta pretende lançar luz sobre as variáveis que impactam o processo de 

aquisição da leitura, sob um ponto de vista neurocognitivo, e as implicações pedagógicas para a instrução da 

leitura e da escrita. 

Palavras-chave: Memória operacional, aprendizagem de leitura, Provinha Brasil. 

 
 
 
Abstract: This longitudinal study aims to investigate the development of working memory and reading in 

participants of project ACERTA (Assessment of Children at Risk of Learning Disorders) in elementary school 

students enrolled in 6 municipal schools in Natal-RN from 2014 to 2016. Therefor, two research questions 

were posed: (1) how can Provinha Brazil (a national reading and writing evaluation) predict the reading 

development of the children evaluated, (2) how Is working memory related to the reading development of the 

children participating in the study? The 46 participants were submitted to Provinha Brasil in the year 2014; and 

carried out reading and writing assessment activities and work memory assessments (AWMA) from 2014 to 

2016. The quantitative results obtained by linear regression show that Provinha Brasil in 2014 was a significant 

predictor of development of reading and writing in 2015 and 2016, measured by reading time, performance in 

a balanced dictation and a pseudoword test (reading time and accuracy). When the analyzes were controlled 

for working memory capacity, the relationship between Provinha Brazil and reading and writing measures was 

more robust in the case of children with low working memory capacity. The proposed discussion aims to shed 

light on the variables that impact the acquisition process of reading, from a neurocognitive point of view, and 

the pedagogical implications for reading and writing instruction. 

Keywords: working memory, reading development, Provinha Brazil. 
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JIL – JOGOS INTERATIVOS DE LEITURA: UMA PLATAFORMA DIGITAL DE PROMOÇÃO DA LEITURA 
 
JIL – JOGOS INTERATIVOS DE LEITURA (IRG – INTERACTIVE READING GAMES): A DIGITAL PLATFORM 

TO PROMOTE READING 
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Resumo: Os hábitos familiares das crianças em idade pré-escolar são fundamentais para a promoção da 

literacia emergente, bem como de atitudes positivas face à leitura e à escrita, contribuindo para a construção 

de projetos de leitores e escritores. A intencionalidade das práticas parentais é, assim, uma condição 

essencial para o desenvolvimento literácito das crianças, pelo que é fundamental que os pais compreendam 

as implicações para esse desenvolvimento, das suas práticas, bem como da qualidade afetiva das suas 

interações com as crianças em torno da leitura e da escrita. O JIL, acrónimo de Jogos Interativos de Leitura, 

procura fomentar não só as dinâmicas familiares em torno da leitura, mas também promover a tomada de 

consciência parental sobre a relevância das práticas deliberadas de promoção de atitudes e competências 

em torno da literacia emergente. Nesta apresentação pretende-se descrever os pressupostos que orientaram 

a construção do JIL, e analisar o conteúdo desta plataforma. O JIL é de acesso livre, inclui oito histórias da 

autora Luísa Ducla Soares apresentadas em formato áudio e um conjunto de jogos digitais. Este programa 

apresenta como principais objetivos a promoção da motivação para a leitura e para a escrita, o 

desenvolvimento da linguagem oral e competências, atitudes e conhecimentos face à língua escrita e a 

promoção da funcionalidade da leitura e da escrita. São tecidas considerações sobre os resultados de um 

estudo prévio à construção do JIL e que permitiu evidenciar o que a investigação também corrobora: o JIL 

constitui uma forma de auxiliar os pais: (a) tornando-os mais conscientes do seu papel na promoção do 

desenvolvimento literácito das crianças; (b) alargando as atividades relacionadas com a leitura e a escrita; (c) 

promovendo a literacia emergente.  
Palavras-chave: Educação pré-escolar, literacia emergente, linguagem oral, consciência fonológica 

 
Abstract:  The family habits of preschool children are fundamental for the promotion of emerging literacy, as 

well as for enhancing positive attitudes towards reading and writing, contributing to the construction of readers 

and writers. The intentionality of parental practices is thus an essential condition for literacy development, so 

it is fundamental that parents understand the implications for this development, its practices, and the affective 

quality of its interactions with children around reading and writing skills. JIL/IRG, acronym for Interactive 

Reading Games, seeks to foster not only the family dynamics around reading, but also to promote parental 

awareness about the relevance of deliberate practices to promote emerging literacy attitudes and skills. 

Method: In this presentation we intend to describe the assumptions that guided the construction of JIL/IRG, 

and to analyze the content of this platform. JIL/IRG is open access, includes eight stories by the author Luísa 

Ducla Soares presented in audio format and a set of digital games. This program has as main objectives the 

promotion of motivation for reading and writing, the development of oral language a well as competences, 

attitudes and knowledge about the relation between oral and written language and the promotion of reading 

and writing functionality. Results: In this presentation, considerations about the results of a prior study to the 

construction of JIL/IRG will be made, being possible to highlight what the research also corroborates: JIL/IRG 

is a way of helping parents: (a) making them more aware of their role in promoting children’s literacy 

development; (B) broadening activities related to reading and writing; (C) promoting emerging literacy. 

Conclusions: In this paper we analyze the advantages and constraints of using JIL/IRG. 

Keywords: Preschool education, emergent literacy, oral language, phonological awareness 
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COMPREENDER PARA LER. LER PARA COMPREENDER.  
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UNDERSTANDING TO READ. READING TO UNDERSTAND. 

A PROGRAM FOR THE EXPLICIT TEACHING OF READING COMPREHENSION FOR 2ND GRADERS. 
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Resumo: A aprendizagem da leitura é uma das principais conquistas efetuadas pelas crianças no 1º ciclo do 

Ensino Básico. Compreender o que se lê não é algo que aconteça naturalmente após o domínio do código. 

Exige o ensino explícito e sistematizado por parte de quem ensina, bem como vontade consciente por parte 

de quem aprende. Conhecer os processos subjacentes à aprendizagem da leitura é crucial para uma 

adequação do ensino e para prevenção das dificuldades de aprendizagem neste domínio. Nesta comunicação 

será apresentado o programa “Compreender para  ler. Ler para compreender”, destinado a alunos do 2º ano 

de escolaridade, e estruturado de acordo com o racional teórico subjacente ao programa “Aprender a 

compreender torna mais fácil o saber” (Viana, et al., 2010). O programa está estruturado em 29 sessões, cuja 

duração aproximada é de 60 minutos. As diferentes tarefas que as integram visam a promoção da 

compreensão da leitura a quatro níveis: Literal, Inferencial, Reorganização e Crítica. Serão ainda 

apresentados os resultados do estudo experimental realizado junto de uma amostra de alunos do 2.º ano de 

escolaridade (n= 50) na Região Autónoma da Madeira (Portugal), que mostram que o mesmo teve impacto 

não só ao nível da compreensão da leitura, com os alunos do grupo experimental a apresentarem resultados 

significativamente superiores nas provas de leitura  ((K-S = .334, p < .001, Zassimetria = 10.00, ZCurtose = 6.59), 

mas também ao nível do desenvolvimento da linguagem oral (p < .001). 

Palavras-chave: Leitura; compreensão da leitura; programa de intervenção 

 

Abstract: Learning to readis one of the major achievements made by children in primary school. 

Understanding what is read is not something that naturally happens after acquiring the code. It requires explicit 

and systematized teaching by those who teach, as well as conscious will by those who learn. Understanding 

the underlying processes of learning to read is crucial for the teaching adequacy and for preventing learning 

difficulties in this area. This communication will present the program "Understanding to read. Reading to 

understand ", for 2nd graders and structured in accordance to the theoretical rationale underlying the program 

"Learning to understand makes easier to know" (Viana et al., 2010). The program is structured in 29 sessions, 

each one during approximately 60 minutes. The general objective of the different tasks aim to promote the 

reading comprehension at four levels: Literal, Inferential, Reorganization and Critical. Results from the 

experimental study carried out with a sample of 2nd grade students (n = 50) in Madeira Island (an autonomous 

region of Portugal) will be presented. These results show that the intervention had an impact not only at the 

reading comprehension level, with the students of the experimental group presenting significantly better results 

in the reading tests ((K-S = .334, p < .001, Zassimetria = 10.00, ZCurtose = 6.59), but also at oral language 

development level (p < .001). 

Keywords: Reading;reading comprehension;intervention program. 
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Resumo: Os percursos de aprendizagem formal da leitura são heterogéneos, devendo as dificuldades 

encontradas serem consideradas transitórias e passíveis de intervenção. No projeto “A Ler Vamos” e “Ler 

Cãofiante” esta concetualização das dificuldades dos alunos encontradas nos primeiros anos de escolaridade 

tem orientado a criação de estratégias de intervenção sistemáticas e baseadas cientificamente. Participaram 

no estudo cerca de 50 alunos do 2.º ano de escolaridade dos concelhos de Matosinhos e de Silves, 

identificados como apresentando dificuldades na aprendizagem da leitura. Os alunos distribuíram-se por dois 

grupos experimentais e um grupo de controlo, existindo equivalência nos seus desempenhos antes do início 

da intervenção. Os alunos pertencentes ao grupo experimental beneficiaram de uma intervenção bissemanal 

de promoção de competências de consciência fonológica, descodificação leitora e fluência na leitura, sendo 

esta ação complementada com 15 minutos/sessão com recurso ao software Graphogame Português Alicerce. 

Esta intervenção decorreu entre novembro de 2016 e maio de 2017. A eficácia da intervenção foi avaliada 

através de um design com duas medidas repetidas no tempo e o fator grupo (recorrendo a anovas mistas). A 

análise dos resultados permite constatar a eficácia da intervenção baseada cientificamente. Para além dos 

resultados quantitativos obtidos, verificou-se que alguns dos alunos envolvidos nos grupos experimentais 

obtiveram uma evolução muito significativa, igualando os desempenhos médios das suas turmas, ao longo 

do ano letivo. Este estudo permite validar a intervenção realizada nos concelhos de Matosinhos e Silves, 

conjugando a construção de estratégias consideradas eficazes na promoção de competências basilares da 

leitura com as novas tecnologias. Nesta comunicação serão tecidas considerações sobre a concetualização 

subjacente à intervenção, bem como sobre as atividades realizadas e a possibilidade de generalização destas 

intervenções baseadas cientificamente. 

Palavras-chave: leitura, descodificação leitora, 2.º ano de escolaridade, dificuldades de leitura 

 
Abstract: Formal learning pathways of reading are heterogeneous, and difficulties should be considered 

transient and amenable to intervention. This concetualization has led to systematic and scientifically based 

intervention strategies, as used in projet “A Ler Vamos…” and “Ler Cãofiante”, with students in the first years 

of schooling. 50 students from the 2nd year of schooling in the municipalities of Matosinhos and Silves 

participated in the study. They were identified as presenting difficulties in reading learning and were divided 

into two experimental groups and one control group, with equivalence in their performance before the 

beginning of the intervention. Experimental group benefited from a bi-weekly intervention to promote 

phonological awareness skills, reading decoding and reading fluency. This action was complemented with 15 

minutes session using the Graphogame software and took place between November 2016 and May 2017. 

Intervention’s effectiveness was evaluated through a design with two measures repeated in time and the group 

factor (using mixed anovas). The analysis of the results shows the effectiveness of scientifically based 

intervention. In addition to the quantitative results, some of the experimental groups students obtained a very 

significant evolution, reaching the average performances of their classes throughout the school year. This 

study validates the intervention carried out in the municipalities of Matosinhos and Silves, which combined 

effective strategies in promoting basic reading skills with new technologies. In this communication, 

considerations will be made on intervention’s evaluation, as well as on the activities carried out and the 

possibility of generalization of these scientifically based interventions. 

Keywords: reading, decoding reader, 2nd year of schooling, reading difficulties  
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Resumo: A presente comunição oral pretende apresentar parte de minha pesquisa de doutorado, 

desenvolvida no grupo de pesquisa ALLE – Alfabetização Leitura e Escrita do Programa de Pós-graduação 

em Educação da Universidade Estadual de Campinas – Unicamp-SP, intitulada: O processo de elaboração 

do Programa Ler e Escrever – prioridade na escola municipal, concluída em 2016. Desde a difusão do ensino 

primário na rede escolar municipal de São Paulo, nos anos 50, até o ano de 2005, período delimitado para a 

busca de fontes documentais no âmbito da referida pesquisa, muitos e variados textos/documentos, que 

articulam reflexões referentes à alfabetização, foram produzidos e podem ser encontrados no acervo do 

Arquivo da Memória Técnica Documental – MTD da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. A busca 

documental no arquivo da MTD, ligada ao ensino de leitura e escrita, foi inicialmente realizada pela consulta 

ao catálogo de documentos que em julho de 2014 disponibilizou, entre os 4194 títulos com suas respectivas 

sinopses, 127 documentos referentes à alfabetização de crianças ingressantes no ensino primário, no ensino 

de 1º grau e, ainda, no ensino fundamental I – 1º ao 4º ano. Nos 127 documentos selecionados foi possível 

identificar distintas representações de práticas de ensino de leitura e escrita difundidas e veiculadas pela 

política educacional implementada pelos diferentes governos da cidade, responsáveis pela produção desses 

documentos. A presente comunicação oral pretende assim apresentar o mapeamento e análise dessa 

produção que, marcada por diferentes ênfases, nuances e rupturas, indicou o engendramento de um cenário 

de disputas entre diferentes concepções teórico-metodológicas e político-educacionais referentes ao ensino 

de leitura e escrita. Este cenário de disputas motivou, por sua vez, o volume dessa produção e determinou, 

indubitavelmente, as escolhas que definiram os contornos assumidos por cada política pública de ensino de 

leitura e escrita implementada.  

Palavras-Chave: Políticas públicas de alfabetização, história do ensino de leitura e escrita 

 
 
Abstract: The present communication oral intends to present part of my phd research, developed in the 

research group ALLE - Literacy, reading and writing of the Graduate Program in Education of the University of 

Campinas (Unicamp)-SP, entitled: Programa Ler e Escrever - prioridade na escola municipal, completed in 

2016. Since the spread of primary education in the school system of São Paulo, in the 1950s, until the year 

2005, limited time-period for the search of documentary sources within the framework of this research, many 

and varied texts/documents, which articulate reflections on literacy, were produced and can be found in the 

collections of the MTD -  Memória Técnica Documental of the Municipal Secretariat of Education of São Paulo. 

The documents search on file the MTD, linked to the teaching of reading and writing, was initially performed 

by consulting the catalog of documents that in July 2014 made, between the 4194 titles with their respective 

abstracts, 127 documents relating to literacy of children attending  the  primary education, the teaching first 

grade and, yet, in fundamental teaching I - 1st to 4th year. In the 127 documents selected it was possible to 

identify different representations of teaching practices of reading and writing disseminated and transmitted by 

the educational policy implemented by the different governments of the city, responsible for the production of 

these documents. This oral communication will therefore present the mapping and analysis of production 

which, marked by different emphases, nuances and ruptures, indicated to created scenario of disputes 

between different conceptions theoretical and methodological and political-educational, related to the teaching 

of reading and writing. This scenario of disputes motivated, in turn, the volume of this production and 

determined, undoubtedly, the choices that defined the contours assumed by each public policy of teaching of 

reading and writing implemented. 

Keywords: Public literacy policies, history of the reading and writing teaching 
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Resumo: A leitura e a escrita constituem uma extraordinária aptidão específica do ser humano mas sabemos hoje, 

pela ciência da leitura, que nem todas as crianças estão preparadas para a adquirir. Investigações levadas a cabo 

nas últimas décadas provam que as crianças com dislexia e disortografia necessitam de instrução específica e de 

professores com formação sobre essa problemática. Com este trabalho pretendemos contribuir para romper défices 

da condição humana, através da criação de um programa fonolinguístico e gestual de intervenção em leitura e 

ortografia, destinado a ser aplicado a crianças do 2º e 3º ano, com diagnóstico nestas problemáticas e realizar um 

estudo longitudinal. Realizou-se um rastreio a 577 crianças de dois Agrupamentos de Escolas do Concelho da Maia, 

com aplicação coletiva de uma prova de leitura e uma de escrita. Dessas, 30 respeitavam os 4 critérios de 

diagnóstico do DSM-5 de Perturbação da Aprendizagem Específica e foram selecionadas para constituir a nossa 

amostra. A bateria de provas de avaliação utilizada incluiu testes de avaliação cognitiva, da consciência fonológica, 

precisão e fluência leitora, precisão ortográfica e anamnese. As crianças foram distribuídas por dois grupos - 

experimental e de controlo - e emparelhadas por idade de leitura. Os sujeitos da amostra, falantes nativos do 

português, apresentavam um funcionamento intelectual médio (≥ ao percentil 50 nas MCP – Raven) mas revelaram 

dificuldades significativas na consciência fonémica e em todas as tarefas de leitura e escrita, tendo como referência 

as Metas Curriculares do Português. O estudo, com pré e pós teste, está a ser realizado no presente ano letivo. Os 

resultados da avaliação confirmam a existência de pelo menos 5,4% de crianças com dislexia, tal como previsto no 

Estudo da Prevalência da Dislexia, realizado em 2010. As quinze sessões semanais de intervenção de 1H00 são 

realizadas nas escolas, em horário letivo e têm a colaboração de pais e professores.  

A natureza do estudo sugere que se escolham metodologias quantitativas pois, de entre outros aspetos, pretende-

se determinar relações de causa efeito. A investigação encontra-se em fase de conclusão, não havendo ainda 

resultados do estudo de impacto do programa de reeducação da dislexia e disortografia. 

Palavras-chave: dislexia e disortografia; programa de reeducação; estudo longitudinal  

 

Abstract: Reading and writing constitute an extraordinary specific aptitude for the human being. However, as 

acknowledged today by the science of reading, not all children are prepared to acquire it. Research carried out over 

the last decades proves that children with dyslexia and dysortography need specific instruction and qualified 

teachers. With this work, we intend to contribute to the breakdown of deficits of the human condition, through the 

creation of a phonolinguistic and gestural intervention programme in reading and spelling abilities, to be applied to 

Year 2 and 3 school children bearing these specific difficulties, and conducting a longitudinal study. A screening was 

carried out among 577 children from two School clusters in Maia, with the collective application of a reading test and 

a written test. Of the 577 students, 30 met the 4 DSM-5 diagnostic criteria for Specific Learning Disorder and were 

selected to be part of our sample. The battery of evaluation tests used included tests of cognitive evaluation, 

phonological awareness, reading accuracy and fluency, orthographic accuracy, and anamnesis. The children were 

divided into two groups - experimental and control - and matched by reading age. The subjects of the sample, native 

Portuguese speakers, have average intellectual performance (≥ 50th percentile in MCP - Raven) but revealed 

significant difficulties in phonemic awareness and in all reading and writing tasks, as set out by the National 

Curriculum. The study, with pre and post test, has been carried out this school year. The evaluation results confirm 

the existence of at least 5.4% of children with dyslexia, as predicted by the Dyslexia Prevalence Study conducted in 

2010. The fifteen weekly one-hour- intervention sessions have been carried out in schools, during school time, with 

the collaboration of parents and teachers.  

The nature of the study suggests the preference for a quantitative methodology approach because, among other 

aspects, it is intended to determine cause-effect relationships. The research is drawing to a close, but there are still 

no results of the impact study of the dyslexia and dysortography re-education programme.  

Keywords: dyslexia and dysortography; re-education programme; longitudinal study 
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Resumo: A dislexia do desenvolvimento (DD) é um transtorno inesperado, específico e persistente, de origem 

neurobiológica, caracterizado por dificuldades na leitura, apesar de o indivíduo apresentar nível de inteligência 

normal e de ter sido regularmente exposto à aprendizagem escolar. As dificuldades de leitura de disléxicos 

estão fortemente relacionadas a um déficit no nível fonológico. Disléxicos, no entanto, também apresentam 

dificuldades na compreensão da relação entre as palavras em uma sentença. Aqui, nós investigamos o 

processamento sintático na DD a partir do paradigma de priming sintático. Na área de processamento da 

linguagem o fenômeno de priming se refere à facilitação que a exposição prévia a estímulo linguístico provoca 

no processamento de estímulo linguístico subsequente, de mesma natureza, ou natureza semelhante. Nesse 

sentido, efeitos de priming podem elucidar questões relacionadas à representação e processamento 

sintáticos. O priming sintático leva à facilitação no processamento quando uma sentença previamente 

processada compartilha sua estrutura sintática com uma sentença consecutiva. Investigamos os efeitos de 

priming sintático em crianças e adolescentes disléxicos (N = 20) comparativamente a um grupo controle (N = 

25), todos falantes nativos do português brasileiro. Os dois grupos (experimental e controle) apresentaram 

desempenho significativamente diferente em uma tarefa de compreensão leitora. A tarefa experimental 

adotou o paradigma de priming sintático e consistiu na leitura auto-monitorada de sentenças nas vozes 

passiva e ativa. As sentenças na voz passiva foram organizadas em blocos de cinco sentenças intercalados 

com um número igual de blocos de 3-7 sentenças distratoras na voz ativa. O verbo principal foi repetido em 

todas as sentenças de um mesmo bloco. Os resultados de uma ANOVA de medidas repetidas para o tempo 

de leitura do verbo revelou um efeito significativo de priming e de grupo. Os resultados para sentenças na voz 

ativa indicaram que os efeitos de priming observados na voz passiva estão, em parte, relacionados à estrutura 

sintática repetida e não somente à repetição do verbo (facilitação semântica). Juntos, nossos resultados 

sugerem que há diferenças qualitativas na representação e processamento de estruturas sintáticas por 

leitores disléxicos e não disléxicos. 

Palavras-chave: Efeitos de priming sintático; dislexia; processamento sintático. 

 

Abstract: Developmental dyslexia (DD) is an unexpected, specific, and persistent language disorder of 

neurobiological origin, characterized by difficulties in reading despite normal intelligence and regular exposure 

to school learning. The predominant explanation of DD is a specific phonological deficit. In this study, we 

investigated whether dyslexics’ phonological difficulties extend to syntax and used a syntactic priming 

paradigm to address this question. Syntactic priming refers to the facilitation of target sentence processing that 

follows the processing of a prime sentence with the same syntactic structure. In a self-paced reading task, we 

primed passive and active sentences organized in mini-blocks; verbs were repeated within mini-blocks. 

Dyslexics (N=20) demonstrated large significant priming effects on readings times for the verb in the first and 

second target passive sentences, whereas for the control group (N=25) priming effects were significant only 

in the first target passive sentence. In active sentences, dyslexics showed priming effects only in the first target 

sentence, whereas there were no significant priming effects for controls. The contrasting pattern of priming 

effects between passives and actives suggests that the effects for passives are not solely due to the repeated 

verb, but are at least in part due to the repeated syntactic structure. Overall, these results indicate that dyslexics 

differ qualitatively from non-dyslexic readers in processing complex syntactic structures. 

Keywords: Syntactic priming effects; syntactic processing; dyslexia  
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Resumo: Várias pesquisas têm sido desenvolvidas com o objetivo de identificar as funções cognitivas que 

podem estar em defasagem na pessoa que apresenta dislexia, grande parte delas focalizando o déficit 

fonológico, embora atualmente vários estudos tenham se voltado a investigar áreas específicas, como as 

funções executivas. Este trabalho busca entender como se processa a leitura de crianças com dislexia do 

desenvolvimento a partir das funções executivas com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de 

metodologias de trabalho que se concentrem nos déficits envolvidos nesse processo. Método: Será 

apresentado o resultado da primeira etapa do estudo onde participaram 20 alunos de escolas públicas da 

cidade de Curitiba-Brasil, sendo: 10 participantes com idade entre 9 e 12 anos, com diagnóstico de dislexia; 

e 10 participantes sem dificuldade de aprendizagem com a mesma faixa etária das crianças com dislexia 

foram avaliados em leitura e funções executivas. Para avaliação da leitura foram aplicados o TDE (Teste de 

Desempenho Escolar) e o PROLEC, e para avaliação das funções executivas foram utilizados: Teste de 

Trilhas A e B; Dígitos; Span de pseudopalavras; Tarefa de memória de trabalho; Tarefa Go/noGo; Teste FAS; 

e Torre de Londres. Os resultados corroboram os de outros estudos mostrando que as crianças com dislexia 

apresentam déficit na memória de trabalho. Além disso, no componente inibitório as crianças com dislexia 

apresentaram um maior número de erros do que as demais crianças, assim como a execução das tarefas 

foram realizadas em tempo maior em comparação ao grupo controle. A partir destes resultados, é possível 

constatar os déficits apresentados pelos participantes com dislexia, o que possibilitou a elaboração de um 

programa voltado ao desenvolvimento das funções executivas, que será aplicado da segunda etapa deste 

estudo.   

Palavras-chave: Funções executivas; dislexia; leitura.  

 

Abstract: Several researches have been developed to identify the cognitive functions that can be lag in person 

with dyslexia, much of it focusing on the phonological deficit, although several studies have now turned to 

investigate specific areas such as executive functions. This work intends to understand how reading of dyslexic 

children is  processed  from  executive  functions  in  order  to  contribute  to  the  development  of working 

methods that focus on deficits involved in this process. 20 students from public schools in Curitiba (Brazil), 10 

participants aged between 9 and 12 years with dyslexia; and 10 participants without learning disabilities with 

the same age of children with dyslexia were evaluated in reading and executive functions. To evaluate the 

reading were  applied  TDE  (School  Performance  Test)  and  PROLEC,  and  for  evaluation  of executive 

functions were used: Trail Making Test A and B; Digits Span; Nowords Span Task; Working memory task; 

Go/noGo task; FAS - Verbal Fluency test; Tower of London test; Wisconsin Cards. The results corroborate 

those of other studies showing that children with dyslexia have deficits in working memory. In addition, the 

component inhibiting children with dyslexia showed a larger number of errors than other children, as well  as  

the  tasks  were  carried  out  in  more  time  compared  to  the  control  group. From these results, it can be 

seen deficits submitted by participants with dyslexia, which enabled the development of a targeted program 

for the development of executive functions, which will be applied in the second stage of the study.  

Keywords: Executive functions; dyslexia; reading.  
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Resumo: O trabalho em tela objetiva descrever uma experiência pedagógica vivenciada na Unidade de Progressão 

do Complexo Penitenciário de Piraquara, Paraná, Brasil, com educandos apenados do Centro Estadual de 

Educação Básica de Jovens e Adultos Dr Mario Faraco. A fundamentação teórica teve como foco os princípios 

freireanos da dialogicidade e nos pressupostos da Justiça Restaurativa que consiste em um paradigma não punitivo, 

e no qual a educação tem o papel fundamental de oportunizar um ambiente acolhedor no qual os participantes 

desenvolvem a consciência emocional e vivenciam novas formas de se relacionar. Para a realização desse trabalho 

pedagógico a professora articulou os conteúdos das disciplinas de Língua Portuguesa, Literatura e Artes.  Foi 

escolhido um tema relevante no contexto prisional devido a frequência com que é utilizado: O grito como experiência 

humana. A metodologia utilizada foi a dos processos circulares proposta por Boyes & Pranis (2011) na qual um 

tema é discutido e vivenciado em um círculo e os sentimentos, valores, emoções e princípios são trabalhados 

constituindo-se em vários trabalhos em permanente diálogo entre o indivíduo e o grupo. Como resultados do 

trabalho pode verificar que a realidade vivida no presídio, os constantes gritos, foi discutida na perspectiva de 

liberação e transformação da dor, além de instrumentalizar os educandos para a produção escrita e a vivência da 

arte. Neste círculo, que teve a duração de três encontros, o tema proposto foi apresentado na observação da obra 

de Edvard Munch “o Grito” e a partir da leitura compartilhada de todos e da exposição oral das necessidades, 

emoções e sensações inerentes ao ato de gritar, foram produzidos diversos textos e a releitura da obra em estudo 

para responder a seguinte questão: E hoje, qual é o seu grito? Em suma, conclui-se que o trabalho desenvolvido 

coletivamente oportunizou a releitura e a percepção individual dos educandos que utilizando a técnica de giz de 

cera sobre papel texturizado apresentaram o seu grito em contextos diferentes e utilizando as cores frias e quentes 

expressaram seu mundo interior. 

Palavras-chave: Leitura compartilhada na EJA; releitura e percepção na prisão; liberação de sentimentos dos 

detentos.  

 

Abstract: The paper aims to describe a pedagogical experience lived in the Progression Unit of the Penitentiary 

Complex of Piraquara, Paraná, Brazil, with distressed students from the State Center for Basic Education of Young 

and Adult Dr Mario Faraco. The theoretical foundation was focused on the Freirean principles of dialogicity and on 

the presuppositions of Restorative Justice that consists of a non-punitive paradigm, and in which education has the 

fundamental role of providing a welcoming environment in which participants develop emotional awareness and 

experience new Ways of relating. For the accomplishment of this pedagogical work the teacher articulated the 

contents of the disciplines of Portuguese Language, Literature and Arts. A relevant topic in the prison context was 

chosen because of the frequency with which it is used: The cry as a human experience. The methodology used was 

the circular processes proposed by Boyes & Pranis (2011) in which a theme is discussed and experienced in a circle 

and the feelings, values, emotions and principles are worked out constituting in several works in permanent dialogue 

between the individual And the group. As results of the work can verify that the reality lived in the prison, the constant 

cries, was discussed in the perspective of liberation and transformation of pain, in addition to instrumentalize the 

students for the written production and the experience of art. In this circle, which lasted for three meetings, the theme 

was presented in the observation of Edward Munch's "The Scream" and from the shared reading of all and the oral 

exposition of the needs, emotions and sensations inherent in the act of shouting, Several texts were produced and 

the re-reading of the work under study to answer the following question: And today, what is your cry? In sum, it is 

concluded that the work developed collectively gave opportunities for the re-reading and the individual perception of 

the students that using the technique of wax chalk on textured paper presented their cry in different contexts and 

using the cold and warm colours expressed their inner world. 

Keywords: Shared reading in EJA; re-reading and perception in prison; liberation of inmates' feelings 
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Resumo: Formar leitores é hoje um desafio e uma necessidade. Um desafio porque nós não nascemos 

leitores, mas tornamo-nos leitores, em função das experiências positivas e gratificantes que temos com a 

leitura ao longo das nossas vidas. Uma necessidade porque a existência de leitores capazes de ler o mundo 

de modo abrangente e sofisticado, isto é, capazes de ler em quantidade e em qualidade, se correlaciona com 

o efetivo exercício da cidadania e é um elemento determinante na nossa configuração coletiva como 

sociedade democrática. A nossa intervenção, contextualizada pelas diretrizes do Plano Nacional de Leitura e 

na linha de pesquisa desenvolvida, entre outros, por Azevedo (2007), Azevedo e Balça (2016) e Yopp & Yopp 

(2001), apresentará um conjunto de práticas de fomento da leitura literária desenvolvidas por alunos 

universitários finalistas de um curso ligado à educação. O foco de todas as práticas é a de que a leitura literária 

se deve fomentar não apenas junto das crianças já leitoras, mas deve abarcar também as famílias, as redes 

sociais e toda a comunidade, recorrendo a uma metodologia que permita, ao leitor, fruir o texto, dissociando 

essa fruição de atividades avaliativas ou prescritivas. Os alunos da licenciatura desenvolveram atividades 

pontuais de fomento da leitura em três vertentes principais: ambientes digitais (e, neste âmbito, construíram 

páginas web, abrindo e dinamizando contas no Instagram, Facebook, Youtube), junto das famílias (com 

trabalho de partilha com os pais) e junto de crianças já leitoras em contextos plurais, mas sempre fora da sala 

de aula. Os resultados foram francamente positivos e traduziram-se num reconhecimento da relevância das 

atividades desenvolvidas. Poderão ser atestados pelos dados recolhidos através da observação direta de 

questionários e das notas de campo e respetivas reflexões. Formar leitores literários supõe uma prática 

planificada e sistemática, com um conhecimento adequado de vários saberes. Além disso, é relevante que 

alunos finalistas de uma licenciatura na área da educação conheçam não apenas a nível teórico, mas também 

prático, técnicas de animação leitora e técnicas de formação de leitores literários, em contextos plurais, uma 

vez que, num futuro próximo, serão chamados a ter papel decisivo enquanto mediadores do livro e da leitura. 

Palavras-chave: leitura, promoção da leitura, contextos não formais 
 

Abstract: To form readers is today a challenge and a necessity. A challenge because we are not born readers, 

but we become readers because of the positive and rewarding experiences we have with reading throughout 

our lives. A necessity because the existence of readers capable of reading the world in a comprehensive and 

sophisticated way, i.e., able to read in quantity and quality, correlates with the effective exercise of citizenship 

and is a determining element in our collective configuration as a democratic society . Our intervention, in the 

context of the National Reading Plan (PNL) guidelines, and aligned with the developed research, among 

others, by Azevedo (2007), Azevedo and Balça (2016) and Yopp & Yopp (2001), will present a set of practices 

for the promotion of literary reading, developed by graduating university students attending an education 

related degree. The focus of all practices is that literary reading should be fostered not only among children 

who are already readers, but should also include families, social networks and the whole community, using a 

methodology that allows the reader to enjoy the text, dissociating this fruition from evaluative or prescriptive 

activities. The university students developed specific reading activities in three main areas: digital 

environments (by creating web pages, opening and stimulating Instagram, Facebook and Youtube accounts), 

with the families (sharing the creative activities with Parents) and with children already reading in plural 

contexts, but always outside the classroom. The results were frankly positive and translated into a recognition 

of the relevance of the developed activities, and are verified by the data collected through direct observation, 

questionnaires, field notes and respective reflections. Forming literary readers presumes a planned and 

systematic practice, with an adequate broad and encompassing knowledge. In addition, it is important that 

graduating university students attending an education related degree know techniques for stimulating reading 

and techniques for forming literary readers in plural contexts, both in theory and in practice, as in a near future 

they will be called to play a decisive role as mediators of books and reading. 

Keywords: reading, reading promotion, non formal contexts  
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo apresentar o projeto de remição de pena pela leitura, 

implantado pioneiramente em unidades prisionais do estado do Paraná, região sul do Brasil, desde 2012 e, 

que atualmente, atende mais de 3 mil detentos. Instituído pela Lei Estadual n. 17.329, o projeto visa abater o 

tempo de cumprimento da pena de pessoas privadas de liberdade por meio da leitura. A cada mês, detentos 

alfabetizados, podem escolher um livro para leitura em cela. Em um prazo definido, e sob a orientação e 

supervisão de um professor de língua portuguesa, precisam produzir uma resenha ou resumo da obra. Após 

momentos de escrita e reescrita, são avaliados. Caso obtenham uma nota mínima exigida em lei, podem 

diminuir quatro dias de sua pena a cumprir. A fundamentação teórica tem como base as teorias de Kant, 

Foucault e Paulo Freire, buscando identificar elementos como o uso da razão pura e prática, a leitura de 

mundo como sujeito, a leitura como transformação e a educação libertária.  

A metodologia se deu pela aplicação de instrumento de coleta de dados por amostragem, que buscou 

identificar o perfil socioeconômico dos detentos, trajetória escolar, domínio de leitura e interpretação, gênero 

literário. Para isso, foram coletados dados em quatro cidades paranaenses: Curitiba, Maringá, Londrina e Foz 

do Iguaçu, que possuem maior parte da população prisional do Paraná. Por fim, buscou-se com a pesquisa 

analisar o emprego dos critérios avaliativos propostos pela lei, a possível relação entre o perfil do detento e o 

gênero literário escolhido, a relação do professor orientador na condução do processo de leitura e escrita, 

assim como, identificar a força motriz que orienta a pertinência desse projeto.  

Palavras-chave: Remição de pena pela leitura; pessoas privadas de liberdade; libertação.  

 

Abstract: The present work aims to present the project of remission of pen for reading, implanted pioneer in 

prison units of the state of Paraná, southern region of Brazil, since 2012 and, currently, serves more than 3 

thousand inmates. Established by State Law n. 17,329, the bill aims to reduce the time for serving sentences 

of persons deprived of their liberty through reading. 

Each month, literate detainees can choose a book for reading in a cell. Within a defined time frame, and under 

the guidance and supervision of a Portuguese-speaking teacher, they must produce a review or summary of 

the work. After moments of writing and rewriting, they are evaluated. If they get a minimum grade required by 

law, they can reduce their penalty to four days. The theoretical basis is based on the theories of Kant, Foucault 

and Paulo Freire, seeking to identify elements such as the use of pure and practical reason, reading the world 

as a subject, reading as transformation and libertarian education. The methodology was applied through the 

application of a data collection instrument by sampling, which sought to identify the socioeconomic profile of 

the inmates, school trajectory, reading and interpretation domain, literary genre. For this, data were collected 

in four cities in Paraná: Curitiba, Maringá, Londrina and Foz do Iguaçu, which have most of the prison 

population of Paraná. Finally, the research sought to analyze the use of the evaluation criteria proposed by 

the law, the possible relationship between the profile of the detainee and the literary genre chosen, the 

relationship of the guiding teacher in the conduct of the reading and writing process, Identify the driving force 

that guides the relevance of this project. 

Keywords: Remission of sentence for reading; persons deprived of their liberty; release. 
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Resumo: Esse trabalho apresenta o projeto de pesquisa e extensão “Biblioteca Escolar Modelo” sediada no “LIBRIS” 

(Laboratório do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca) da Universidade Federal de Goiás. O projeto visa promover a 

Biblioteca Escolar no Ensino Fundamental, como estrutura essencial para promoção do livro infantil, fora do ambiente da 

sala de aula. A biblioteca conta com um acervo mais de 6.000 títulos nas áreas de literatura infantil e livros informativos 

para crianças e jovens, livros teóricos nas áreas do livro, leitura e literatura oriundos da participação da docente 

coordenadora do projeto, como votante, há mais de 20 anos, do Prêmio Para a Produção Editorial Brasileira Para Crianças 

e Jovens promovido pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. O LIBRIS abriga o Programa Nacional de Incentivo 

à Leitura, vinculado à Fundação Biblioteca Nacional. Entende-se que os critérios de implantação desta biblioteca devem-

se fundamentar a partir da: estruturação do espaço físico; definições técnicas, tecnológicas e organizacionais, 

considerando a especificidade do acervo; existência de um acervo qualificado; promoção e mediação da biblioteca no 

contexto escolar; formação de professores e bibliotecários. O projeto está fundamentado a partir da premissa de que toda 

proposta educacional, cujo eixo do trabalho pedagógico é a qualidade da formação oferecida aos estudantes, deve tanto 

proporcionar o acesso aos bens culturais produzidos socialmente quanto garantir condições concretas para construir 

estruturas que os capacitem a um processo de educação permanente. A biblioteca escolar deve assumir seu lugar no 

espaço pedagógico, promovendo a construção do conhecimento atuando como centro dinamizador da leitura e difusor do 

conhecimento produzido pela humanidade (em qualquer suporte de informação). Deve, ademais, constituir-se na primeira 

oportunidade concreta de acesso ao patrimônio científico e cultural, para a maioria das crianças quando ingressam na 

escola, seja pública ou privada. Atualmente, a Biblioteca Modelo atende estudantes de Biblioteconomia e a Unidade de 

Educação Infantil, vinculada ao Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da UFG. Uma vez que o Brasil possui 

marcos regulatórios que priorizam a biblioteca escolar como centro dinamizador da leitura e difusor do conhecimento, 

espera-se que este projeto seja referência para a região central brasileira.  

Palavras-chave: biblioteca escolar – leitura literária - leitura literária e biblioteca – espaço de leitura. 

 
Abstract: This paper presents the research and extension project "School Library Model" based on "LIBRIS" (Lab of the 

Book, Reading, Literature and Library) of the Federal University of Goias. The project aims to promote the School Library 

in Elementary Education as an essential framework to promote the children's book, outside the classroom environment. 

The model library has a collection with more than 6,000 titles in the areas of children's literature and informational books 

for children and youth, theoretical books for the reading and literature, resulting from the participation of the teaching 

coordinator of the project, such as voting for over 20 years, of the Award for the Brazilian Editorial Production for Children 

and Young people promoted by the National Foundation of the Children and Juvenile Book. LIBRIS houses the National 

Reading Incentive Program, linked to the National Library Foundation. It is understood that the criteria for the 

implementation of this library should be based on: structuring of the physical space; Technical, technological and 

organizational definitions, taking into account the specificity of the collection; Existence of a qualified collection; Promotion 

and mediation of the library in the school context; Teachers and librarians qualification. The project is based on the premise 

that all educational proposal, that have the axis of the pedagogical work based on the quality of education offered to 

students, must both provide access to cultural goods produced by society and ensure concrete conditions to build 

structures that enable a process of permanent education. The school library should take its place in the educational space, 

promoting the construction of knowledge acting as a focal point for the reading and diffusion of knowledge produced by 

humanity (on any data medium). It should, moreover, be the first concrete opportunity for access to scientific and cultural 

heritage for most children when they enter school, whether public or private. Currently, the Model Library serves 

librarianship students and the Child Education Unit, linked to the Center for Teaching and Research Applied to Education 

at UFG. Since Brazil has regulatory frameworks that prioritize the school library as a focal point for the reading and diffusion 

of knowledge, it is expected that this project will be a reference for the Brazilian central region. 

Keywords:  school library – literary reading - literary reading and library - reading space.  
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Resumo: Este projeto surgiu da concepção de que a leitura e, em especial, a leitura do texto literário é 

imprescindível na formação integral dos nossos alunos. Na escola, reconhece-se, cada vez mais, o lugar de 

interação e de formação de leitores. Seja pela influência das tecnologias ou por falta de estímulo na família, 

a realidade é que os estudantes chegam no espaço escolar, muitas vezes, sem o hábito  da leitura. Assim, 

justifica-se o presente projeto pela proposição de ampliação do espaço da leitura no seu sentido mais amplo, 

ou seja, aproximando os leitores dos textos através de situações prazerosas de descobertas, de desafios e 

de possibilidades. O objetivo geral é assegurar uma linha pedagógica comum, num processo contínuo e 

crescente, através do trabalho com o texto literário, buscando a formação de leitores capazes de conceber a 

leitura como fonte de prazer e como possibilidade de ampliação de seus horizontes de expectativas e da 

concepção de mundo. Viajar pela literatura, através da arte milenar de contar e encantar através de histórias 

passa a ser o foco de um trabalho desenvolvido  da Educação Infantil  ao Ensino Médio, pois a meta de todos 

os professores será a formação de um leitor crítico e consciente de sua realidade, capaz de entender a leitura 

de textos literários como um universo rico, repleto de significados. A metodologia adotada para a 

concretização do projeto prevê as seguintes atividades: aula de leitura na sala de aula, período semanal na 

biblioteca escolar para leitura e retirada de livros, rodas de conversa sobre as leituras, produções a partir das 

leituras realizadas, visita de pais e avó como contadores de histórias e contato com escritores e ilustradores 

de histórias. Os resultados alcançados são perceptíveis de um ano a outro, pois observa-se que a existência 

de uma linha pedagógica  favorece a formação de um leitor crítico e entusiasmado com as históridas lidas e 

contadas. O objetivo desta comunicação é mostrar que a sistematização de atividades com um olhar 

psicolinguístico, principalmente a partir de estratégias de leitura significativas, qualifica a compreensão leitora.  

Palavras-chave: Literatura; contação de Histórias; encantamento; formação de Leitores 

 

Abstract: This project arose from the conception that reading and, in particular, reading the literary text is 

essential in the integral formation of our students. At school, more and more, the place of interaction and 

training of readers is recognized. Whether it is the influence of technology or lack of stimulation in the family, 

the reality is that students arrive in the school space, often without the habit of reading. Thus, the present 

project is justified by the proposal to expand the space of reading in its widest sense, that is, by bringing 

readers closer to texts through pleasurable situations of discovery, challenges and possibilities. The general 

objective is to ensure a common pedagogical line, in a continuous and growing process, by working with the 

literary text, seeking the formation of readers capable of conceiving reading as a source of pleasure and as a 

possibility to broaden their horizons of expectations and Conception of the world. Traveling through literature 

through the millenarian art of telling and enchanting through stories becomes the focus of a work developed 

from Early Childhood Education to High School, since the goal of all teachers will be the formation of a critical 

and conscious reader of their reality , Able to understand the reading of literary texts as a rich universe, full of 

meanings. The methodology adopted for the realization of the project includes the following activities: reading 

class in the classroom, weekly period in the school library for reading and withdrawal of books, conversation 

wheels on the readings, productions from the readings made, visits of parents And grandma as storytellers 

and contact with story writers and illustrators. The results obtained are perceptible from year to year, since it 

is observed that the existence of a pedagogical line favors the formation of a critical reader and enthusiastic 

with the stories read and counted. The purpose of this communication is to show that the systematization of 

activities with a psycholinguistic view, mainly from meaningful reading strategies, qualifies reading 

comprehension.  

Keywords: Literature, storytelling, enchantment, reader formation 
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Resumo: Este trabalho apresenta o relato de uma intervenção na Escola Estadual Professor Wolney Radighieri, 

zona rural, cidade Cafelândia, SP, Brasil, na qual se aplicou o projeto de leitura denominado Sacolateca. Este 

projeto foi implantado pela primeira vez em 2011, como ação do Cadastro de Projetos Descentralizados (Governo 

Estado SP), visando desenvolver o incentivo a leitura. Participaram no mesmo 91 alunos, do 6º ao 9º Ano do Ensino 

Fundamental. Em entrevistas realizadas com os pais, na sua maioria trabalhadores braçais,  constatou-se que não 

existia leitura familiar e que  estes dedicavam o tempo livre a ver  televisão. Quando inquiridos sobre o que gostariam 

de ler citaram revistas sobre novelas, gibis. Assim, o projeto consistiu em enviar, para casa dos alunos, uma sacola 

com materiais de leitura (jornais, gibis, revistas sobre novelas, livros infantis, livros de contos) e uma máquina 

fotográfica, para registro dos momentos de leitura familiar e incentivo à leitura descomprometida, leitura-fruição. Os 

dados coletados (através de questionário) após três meses de aplicação do projeto, mostraram o aumento no índice 

de leitura literária por parte dos alunos e familiares,  em específico pelo gênero contos. Desta forma, o projeto teve 

continuidade, utilizando o acervo da biblioteca, com a mesma estratégia, sem o uso do recurso das máquinas 

fotográficas, sendo ampliados os gêneros textuais oferecidos. Em 2017, foram recolhidos dados junto de 35 alunos 

do 3º Ano Ensino Médio, que no ano de 2011 frequentavam o 6º Ano Ensino Fundamental (35 alunos), para verificar 

os gêneros de que alunos e famílias se apropriaram no percurso escolar.  Verificou-se que, além dos contos, 

também as crônicas, quadrinhos, poemas e romances foram citados pelas famílias como textos lidos com 

frequência. Conclui-se que oferecimento de material de leitura pode favorecer a leitura e ampliar os seus padrões. 

A análise dos dados mostra um aumento de 55%  no número de famílias leitoras (i.e., as  que leram, pelo menos 

um livro nos últimos três meses, de acordo com pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, Edição de março de 2016).  

Palavras-chave: Literatura, famílias leitoras, promoção da leitura, jovem leitor 
 

 

This work presents the report of an intervention at the State School Professor Wolney Radighieri, rural area, city 

Cafelândia, SP, Brazil, in which the reading project denominated Sacolateca was applied. This project  was 

implemented for the first time in 2011, as an action of the Decentralized Project Register (SP State Government), 

aiming to develop the incentive to read. 91 students from the 6th to the 9th Year of Elementary School participated. 

In interviews with parents, mostly manual workers, it was verified that there was no family reading and that they 

dedicated their free time to watch television. When asked what they would like to read, they quoted magazines about 

novels, comic books. Thus, the project consisted in sending a bag with reading materials (newspapers, comics, 

magazines about novels, children's books, storybooks) to the students' homes, to record family reading moments 

and encourage Reading uncompromising, reading-fruition. The data collected (through questionnaire) after three 

months of application of the project, showed the increase in literary reading rate by students and family members, 

specifically by the genre tales. In this way, the project continued, using the collection of the library, with the same 

strategy, without the use of the cameras' resource, being extended the textual genres offered. In 2017, data were 

collected from 35 students of the 3rd year of secondary education, who in 2011 attended the 6th year of elementary 

school (35 students), to verify the genres that students and families appropriated in school. It was verified that, 

besides the stories, also the chronicles, comics, poems and novels were cited by the families as texts read frequently. 

It is concluded that the provision of reading material can promote reading and expand its standards. Data analysis 

shows a 55% increase in the number of reading families (i.e., those who have read at least one book in the last three 

months, according to the Portraits of Reading in Brazil, March 2016 issue). 

Keywords: Literature, reading families, reading promotion, young reader 
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Resumo: Nesta pesquisa, buscou-se refletir sobre o uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

(TDIC), por entender que, no contexto atual, as relações sociais, econômicas, educacionais, entre outras, são 

mediadas por essas tecnologias. A partir desse contexto e das ideias problematizadoras dos conceitos de técnica 

e tecnologia desenvolvidas pelo filósofo brasileiro Álvaro Vieira Pinto (2005), em consonância com as categorias 

adaptadas dos estudos de Buckingham (2010), elaboraram-se três categorias propositivas para a verificação de 

uma literacia digital crítica, que envolve análise, reflexão e avaliação a partir do uso e das informações que os 

sujeitos buscam no contexto digital. A primeira categoria de análise é denominada Representação Ideológica, que 

por meio da análise de vídeos, imagens, busca verificar pontos de vista, valores e ideologias expressos, na maioria 

das vezes, implicitamente. Tais representações, aparentemente neutras, estão totalmente saturadas de conteúdos 

ideológicos nos seus pequenos detalhes, servindo como meios de transmissão e incultação da ideologia dominante. 

A categoria Representação Ideológica apresentará subsídios para a reflexão de tais posicionamentos. A segunda 

categoria, Posicionamento Ideológico, procura identificar, no contexto digital, diferentes sentidos e 

intencionalidades em diferentes gêneros textuais, como textos, discursos, narrativas, sendo essas de fácil acesso 

com o uso da internet. Busca-se, nesta categoria, compreender mecanismos específicos por meio dos quais as 

mídias digitais cumprem determinadas funções a favor de reproduzir ideias da classe dominante. A última categoria 

de análise, Produção e Ideologia, visa identificar a autoria ou fonte das informações. Diante das mais diversas 

informações divulgadas, é preciso que todas as pessoas desenvolvam as qualificações necessárias para uma 

literacia digital crítica, de modo a interferir de maneira reflexiva no cenário das TDIC. As variadas formas de 

expressão da informação na internet necessitam ser interpretadas, nessa perspectiva crítica, na sua 

intencionalidade e posicionamento ideológico, contribuindo para o desenvolvimento de uma consciência que 

perceba as relações de poder que se estabelecem nos meios digitais. Sendo um letrado para as TDIC de forma 

crítica, o sujeito terá condições para elaborar, verificando a veracidade das informações e assim construir 

criticamente seu ponto de vista, pensando sobre as implicações para seu cotidiano e para a vida em sociedade.  

Palavras-chave: Tecnologias; Literacia Digital Crítica; Categorias Filosóficas de Análise. 

 

Abstract: In this research, it is sought to reflect about the use of Digital Information and Communication 

Technologies (DICT) considering that, in the current context, the social, economic and educational relations, among 

other things, are mediated by these technologies. From this context and the problematizing ideas about the concepts 

of technique and technology developed by the Brazilian philosopher Álvaro Vieira Pinto (2005), in line with the 

categories adapted from Buckingham’s (2010) studies, three categories were proposed for the verification of a critical 

digital literacy that involves analysis, reflection and evaluation based on the use and information that the subjects 

seek in the digital context. The first category of analysis is called Ideological Representation, which, through the 

analysis of videos, images, seeks to verify points of view, values and ideologies expressed, most often implicitly. 

Such seemingly neutral representations are totally saturated with ideological contents in their small details, serving 

as the means of transmission and incultation of the dominant ideology. The category Ideological Representation will 

present subsidies for the reflection of such positions. The second category, Ideological Positioning, seeks to identify, 

in the digital context, different meanings and intentionalities in different textual genres, such as texts, speeches, 

narratives which is easily accessible by using the internet. It is sought, in this category, to understand specific 

mechanisms through which digital media fulfill certain functions in favor of reproducing ideas of the ruling class. The 

last category of analysis, Production and Ideology, aims to identify the authorship or the information’s source. In the 

face of the most diverse information disclosed, it is necessary for all people to develop the mandatory qualifications 

for critical digital literacy, in order to interfere in a reflective way in the DICT scenario. The various forms of expressing 

information on the Internet need to be interpreted, from this critical perspective, in their intentionality and ideological 

position, contributing to the development of a consciousness that perceives the relations of power established in the 

digital media. Being a critic of the DICT in a critical way, the subject will be able to elaborate, verifying the veracity 

of the information and thus critically constructing his point of view, thinking about the implications for his daily life 

and the life in society. 

Keywords: Technologies; Critical Digital Literacy; Philosophical Categories of Analysis. 
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Resumo: O presente artigo foi escrito a partir de uma vivência no subprojeto de alfabetização e letramento do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a docência – PIBID, na Universidade Regional de Blumenau – FURB. 

O artigo tem por objetivo problematizar um projeto desenvolvido nesse programa  intitulado “Rodas e Brincadeiras 

Infantis”. Esse projeto aconteceu no segundo semestre de 2015 na Escola Básica Municipal Alberto Stein, com a 

turma do 2º ano do Ensino Fundamental.  Compreende-se que a brincadeira faz parte do cotidiano das crianças 

dependendo é claro do contexto social em que ela está inserida. A questão é que dentro do espaço escolar 

dificilmente as crianças  têm contato com as brincadeiras, a não ser no horário do recreio, que normalmente ocupa 

um tempo de quinze minutos. O artigo apresenta, portanto, o relato de um projeto que possibilitou a inserção da 

brincadeira no cotidiano escolar contribuindo para  os processos de ensinar e aprender das crianças. Utiliza-se 

como aporte teórico os autores: Teixeira  (2012) pelo  seu olhar diante da brincadeira no processo de aprendizagem; 

Soares e Kleimann (2005) que orientam dos processos de alfabetização e letramento e Behrens (2013) que 

apresenta algumas pistas sobre como ensinar por meio de projetos. A produção situa-se numa metodologia 

qualitativa e os instrumentos para a produção dos dados foram fotografias e diário de campo. Os sujeitos foram os 

estudantes matriculados na turma do 2º ano do Ensino Fundamental que participaram do desenvolvimento do 

projeto. Os resultados demostraram que a participação dos estudantes na escolha daquilo que é ensinado a eles 

têm uma contribuição efetiva no processo da aquisição da leitura e da escrita. Considera-se com esse trabalho que 

o PIBID possibilita uma metodologia de trabalho significativa aos estudantes trazendo resultados positivos para os 

processos de alfabetização e do letramento. 

Palavras-chave: Alfabetização. Brincadeira. Letramento. PIBID. 

 
Abstract: This article was written from an experience in the subproject of literacy and literacy of the Institutional 

Program of Scholarship Initiation - PIBID, at the Regional University of Blumenau – FURB. The article aims to 

problematize a project developed in this program entitled "Wheels and Childrens Games". This project happened in 

the second half of 2015 at the Municipal Basic School Alberto Stein, with the class of the 2nd year of Elementary 

School. It is understood that the play is part of the daily life of children depending of course on the social context in 

which it is inserted. The point is that within the school space, children hardly have contact with the games, except 

during recess, which usually takes fifteen minutes. The article presents, therefore, the report of a project that made 

possible the insertion of the play in the school daily, contributing to the processes of teaching and learning of the 

children. The authors are used as a theoretical contribution: Teixeira (2012) for his look at the joke in the learning 

process; Soares and Kleimann (2005) that guide the processes of literacy and literacy and Behrens (2013) that 

presents some clues about how to teach through projects. The production is based on a qualitative methodology 

and the instruments for producing the data were photographs and field diary. The subjects were the students enrolled 

in the class of the 2nd year of elementary school who participated in the development of the project. The results 

showed that students' participation in choosing what is taught to them has an effective contribution to the process of 

reading and writing. It is considered with this work that the PIBID makes possible a methodology of work significant 

to the students bringing positive results for the processes of literacy and literacy. 

Keywords: Literacy. Just kidding. Literature. PIBID. 
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Resumo: A aprendizagem da leitura e da escrita constitui uma das tarefas preeminentes no início da 

escolaridade básica, sendo este um processo complexo que abarca diversas competências e conhecimentos. 

Dado o seu impacto no desenvolvimento académico, já que a investigação comprova a relevância das 

competências de literacia no processo de aprendizagem formal da leitura e da escrita, os níveis de literacia e 

o insucesso e abandono escolares assumem uma importância significativa nos dias de hoje. Desta forma, os 

conhecimentos e competências que as crianças possuem à entrada para a escolaridade básica são adquiridos 

por meio de experiências precoces, no contexto familiar e no jardim-de-infância, sendo estes promotores das 

mesmas. A aprendizagem da leitura e da escrita encontra-se, então, relacionada com o sucesso escolar das 

crianças, já que é transversal a qualquer área do conhecimento. Na investigação participaram 26 crianças, 

com idades compreendidas entre os 5 e os 6 anos, que frequentam o último ano do ensino pré-escolar de um 

Agrupamento de Escolas do grande Porto. Os materiais utilizados foram: a Prova “Pré-escolar” e o Programa 

de promoção de competências de leitura e de escrita “Do Brincar ao Saber”. Quanto ao procedimento, 

solicitou-se o parecer da Comissão de Ética da UFP, consentimento informado aos pais dos participantes e à 

Direção do Agrupamento. Todos os participantes foram avaliados em dois momentos (pré e pós-teste), 

através da prova “Pré-escolar”. O programa “Do Brincar ao Saber” foi aplicado em 9 sessões, bissemanais. 

Os resultados obtidos apontam para a eficácia do programa ao nível do desenvolvimento deste tipo de 

competências, sendo que se verifica uma evolução positiva do primeiro para o segundo momento de 

avaliação. É importante considerarmos que este tipo de intervenção, apesar de se centrar em competências 

específicas, deve ser realizado de forma contextualizada e a par de intervenções mais vastas ao nível da 

literacia emergente. 

Palavras-chave: Literacia Emergente, Ensino Pré-escolar, Programa Leitura e Escrita. 

 
Abstract: Learning to read and write is one of the pre-eminent tasks at the beginning of basic schooling, which 

is a complex process that includes various skills and knowledge. Given its impact on academic development, 

as research proves the relevance of literacy skills in the formal learning process of reading and writing, literacy 

levels and school failure and drop-out are very important today. In this way, the knowledge and skills that 

children have at the entrance to basic schooling are acquired through early experiences, in the family context 

and kindergarten, being these promoters of the same. The learning of reading and writing is, therefore, related 

to children's school success, since it is transversal to any area of knowledge. Twenty-six children participated 

in this investigation, aged 5 and 6, that are in the last grade of preschool of a great group of schools from 

Oporto. The materials used were: the "Pre-School" test and the program of reading and writing skills, “Do 

Brincar ao Saber”. Regarding the procedure, the opinion of the Ethics Committee of the UFP was requested, 

just like informed consent to the parents of the participants and to the Management of the Grouping of Schools. 

Each one of the participants were evaluated in two moments (before and after test), through the “preschool 

test”. This programme was implemented by the investigator during 9 sessions in each two weeks. The results 

pointed to the programme success in what concerns these kind of competences, once there is a positive 

evolution from the first to the second moment of evaluation. It is important not forget that this kind of work, 

focusing specific competences, should be done within a context and always remembering general works 

related with emergent literacy and numeracy. 
Keywords: Emerging literacy skills, Pre-school education, Reading and Writing Program. 
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POLÍTICAS DE ALFABETIZAÇÃO NO BRASIL: UM PASSO AVANTE, DOIS PARA TRÁS 

EARLY READING POLICIES IN BRAZIL: ONE STEP FORWARD, TWO STEPS BACK 
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IDados e Instituto Alfa e Beto,Rio de Janeiro, RJ – Brasil 
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Resumo: A presente comunicação retoma a discussão sobre a evolução das políticas de alfabetização 

adotadas pelo Ministério da Educação no Brasil e analisa as mudanças ocorridas ao longo das 3 versões da 

Base Nacional Curricular Comum e das discussões ora em andamento no âmbito do Conselho Nacional de 

Educação. O artigo expõe os mecanismos de “consulta pública” adotados na discussão da Base e sugere que 

a falta de compromisso com as evidências científicas e das melhores práticas assim como de um confronto 

de ideias impede o Brasil de avançar. Depois de uma breve revisão de estudos anteriores sobre a evolução 

do debate sobre políticas públicas de alfabetização no Brasil o autor analisa as diferenças nas 3 versões da 

BNCC, compara com o Currículo Nacional de Portugal e busca explicar as causas que teriam provocado 

essas mudanças. Ao mesmo tempo procura identificar, no âmbito das ações e discussões promovidas pelo 

Conselho Nacional de Educação, as forças que contribuem para manter o Brasil separado dos avanços 

científicos e das melhores práticas nesta área. 
O estudo mostra os avanços e limitações da proposta de currículo de alfabetização para a Educação Infantil 

e para as séries, suas implicações para perpetuar o atraso educacional no país. A análise do autor atribui as 

deficiências da proposta de política de alfabetização, no país, à rejeição do hábito do debate e da aceitação 

das evidências científicas pela comunidade científica e pelas instituições não-governamentais que 

supostamente militam em favor de uma educação pública de qualidade.  

Palavras-chave: Alfabetização. Base Nacional Curricular Comum. Políticas de alfabetização. 

 

Abstract: The communication summarizes the discussion about the evolution of early reading policies enacted 

by the Ministry of Education in Brazil and analyzes the changes in the three drafts of the BNCC - Base Nacional 

Curricular Comum (National Curriculum Guidelines) and in the latest discussions by the review committee 

under CNE’s oversight (CNE is the Conselho Nacional de Educação, or National Education Council). The 

paper discusses the “public hearing” mechanisms adopted for the discussion of the BNCC and concludes that 

the lack of commitment to scientific evidence and best practices together with the lack of genuine debate 

precludes significant policy improvements in education in Brazil. After a brief review of previous studies about 

the evolution of the public debate about literacy policies in Brazil, the author analyzes the differences in the 

three draft versions of the BNCC, compares it with the National Curriculum of Portugal, and offers an 

explanation for such changes. At the same time, the analysis attempts to identify, in the initiatives promoted 

by the review panel of the CNE, the forces that contribute to keep Brazil apart from the scientific advances and 

best practices in this area. The study discusses the advances and limitations of the proposals for early 

education and first years of basic education, and discusses how the proposals may contribute to perpetuate 

the low status of Brazil in the international education rankings. The author attributes the limitations of the 

proposals for a national literacy policy to the lack of interest by the scientific community and key non-

governmental institutions that supposedly advocate in favor of quality education for all [from the habit of public 

debate and the use of scientific evidence as a guide to improve educational policies  

Keywords: Literacy. Base Nacional Curricular Comum. Literacy policies.  
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PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA LINGUAGEM E CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA NO JARDIM DE 

INFÂNCIA: ESTUDO FOLLOW UP DE AVALIAÇÃO DO IMPACTO NA AQUISIÇÃO DA LEITURA 

PROMOTIONAL PROGRAM OF LANGUAGE AND PHONOLOGICAL AWARENESS IN THE 

KINDERGARDEN: FOLLOW UP STUDY OF THE IMPACT IN THE ACQUISITION OF READING 
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Resumo: Após a implementação de um programa de intervenção na educação pré-escolar ao nível de 

competências de pré-literacia, pretende-se com o presente estudo avaliar os efeitos deste programa a longo prazo 

ao nível das competências pré-leitoras (consciência fonémica e correspondência letra-som) e das competências 

leitoras (leitura de palavras e leitura de pseudopalavras). Foram avaliadas 32 crianças do primeiro ano do primeiro 

ciclo do ensino básico a frequentar o ensino público. O grupo experimental constituído por 16 crianças abrange as 

crianças que foram alvo de intervenção do programa CiiL, no ano letivo 2015/2016 (a frequentar o último ano da 

educação pré-escolar do jardim de infância). O grupo controlo, igualmente composto por 16 crianças, não sofreu 

qualquer intervenção para lá do percurso normal do jardim de infância. As crianças foram avaliadas através de 

subtestes da bateria de avaliação da leitura ALEPE - Avaliação da Leitura e Escrita em Português Europeu, em três 

momentos - no início do 1.º ano de escolaridade, no fim do primeiro período e no final do 1.º ano de escolaridade. 

Os resultados das duas primeiras avaliações mostram que o grupo experimental alcançou resultados superiores 

em todas as tarefas em relação ao grupo controlo, destacando-se as tarefas de consciência fonémica e a leitura de 

pseudopalavras. Na presente comunicação serão apresentados os resultados da terceira avaliação. A análise 

destes resultados é de importância crucial no sentido de aferir a eficácia da intervenção ao nível do jardim de 

infância a médio prazo, em concreto, no desenvolvimento das competências alicerce da aprendizagem da leitura. 

Palavras-chave: consciência fonémica, correspondência letra-som, leitura, programa de intervenção 

 

Abstract: After the implementation of an intervention program in pre-school education based on pre-literacy skills, 

the present study intends to evaluate the effects of this program in long term at the level of pre-reading skills 

(phonemic awareness and letter-sound correspondence) and reading skills (reading of words and reading of 

pseudowords). Our evaluation was made to thirty-two children from the first year of the first cycle of basic education 

attending a public school. The experimental group had 16 children includes children who were targeted by the CiiL’s 

program in the academic year 2015/2016 (attending the last year of preschool education of the kindergarten). The 

control group, also composed of 16 children, didn’t suffer any intervention beyond the normal course of the 

kindergarten. All children were evaluated through subtests of the reading battery ALEPE - Assessment of Reading 

and Writing in European Portuguese, in three moments at the beginning of the 1st year of school, at the end of the 

first period and at the end of the 1st grade. The results of the first two evaluations revealed that the experimental 

group achieved superior results in all tasks regarding to the control group, emphasizing the tasks of phonemic 

awareness and the reading of pseudowords. In the present communication we will present the results of the third 

evaluation. The analysis of these results is of major importance to check the effectiveness of the intervention at the 

level of kindergarten in the medium term, specifically in the development of the base skills of learning to read. 

Keywords: phonemic awareness, letter-sound correspondence, reading, intervention program  
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Resumo: A perspectiva do letramento emergente defende a importância de um conjunto de competências 

consideras precursoras da leitura e da escrita, adquiridas pela criança no período compreendido entre o nascimento 

e o início do processo formal de alfabetização, destacando o papel da Educação Infantil no desenvolvimento destas 

competências. Diante disto, o presente trabalho teve como objetivo principal investigar se e quais habilidades de 

letramento emergente, apresentadas por crianças brasileiras ao final da Ed. Infantil, contribuem significativamente 

e de modo independente para a aquisição da leitura e escrita no primeiro ano escolar.  O estudo seguiu 

delineamento correlacional de caráter longitudinal. Na primeira etapa da pesquisa, foram avaliadas as habilidades 

de letramento emergente de uma amostra de 41 crianças de duas turmas do último ano da Ed. Infantil (idade média 

de 5,84 anos). Os instrumentos utilizados foram testes padronizados de consciência fonológica, nomeação de 

objetos (vocabulário) e compreensão oral, além de uma prova de conhecimento de letras. Ao final do primeiro ano 

do Ensino Fundamental, foram reavaliadas 34 crianças da amostra anterior (idade média de 6,68 anos), através de 

testes padronizados de leitura de palavras e pseudopalavras, escrita de palavras e compreensão na leitura de 

frases. Os dados foram analisados através de técnicas correlacionais e de análise de regressão, visando identificar 

a relação entre as variáveis estudadas e a contribuição das habilidades de letramento emergente para as 

habilidades de leitura, escrita e compreensão da amostra estudada. Os resultados obtidos indicaram correlação 

positiva significativa entre todas as habilidades de letramento emergente (consciência fonológica, conhecimento de 

letras, vocabulário e compreensão oral) bem como destas com os desempenhos em escrita, leitura de palavras e 

compreensão avaliadas no 1º ano escolar. As análises de regressão mostraram maior contribuição da consciência 

fonológica e conhecimento de letras para o desempenho em  escrita e da consciência fonológica para o 

desempenho em leitura de palavras e para a compreensão em leitura. Conclui-se que os resultados obtidos 

permitem dar suporte à hipótese da importância do desenvolvimento das habilidades de letramento emergente na 

Ed. Infantil, a fim de favorecer a aprendizagem da leitura e da escrita no Ensino Fundamental. 

Palavras-chave: Letramento Emergente; Alfabetização; Leitura; Escrita; Consciência Fonológica 

 
Abstract: The perspective of emergent literacy emphasizes the importance of a set of skills considered as 

precursors of reading and writing, acquired by the child in the period between the birth and the beginning of the 

formal literacy process, highlighting the role of Early Childhood Education in the development of these skills. In view 

of this, the main objective of this study was to investigate whether and what emergent literacy skills presented by 

Brazilian kindergartners contribute significantly and independently to the acquisition of reading and writing in the first 

year of elementary school. The study followed a longitudinal and correlational design. In the first stage of the 

research, we evaluated some emergent literacy skills of a sample of 41 children from two classes of kindergartners 

(mean age 5.84 years). The instruments used were standardized tests of phonological awareness, object naming 

(vocabulary) and oral comprehension, as well as a proof of letter knowledge. At the end of the first year of elementary 

school, 34 children from the previous sample (mean age 6.68 years) were assessed through standardized tests of 

reading words and pseudowords, spelling and comprehension of read sentences. Data were analyzed through 

correlation and regression analysis, aiming to identify the relationship between the variables studied and the 

contribution of emergent literacy skills to the reading, writing and comprehension skills of the participants. The results 

indicated a significant positive correlation between all emergent literacy skills (phonological awareness, letter 

knowledge, vocabulary and oral comprehension) as well as between those with writing, reading and comprehension 

performances assessed in the first school year. The regression analyzes showed greater contribution of phonological 

awareness and letter knowledge to spelling performance. Phonological awareness also was the most important skill 

to explain the decoding and reading comprehension performances. We concluded that these results allow us to 

support the hypothesis of the importance of to develop emergent literacy skills in the Early Childhood Education, in 

order to favor the learning of reading and writing in Elementary School 

Keywords: Emergent literacy; Literacy; Reading; Writing; Phonological awareness  



111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINI CURSOS E 

WORKSHOPS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

 

MINI CURSO / WORKSHOP 1 

«AINDA ESTOU A APRENDER». UMA PLATAFORMA INTERATIVA DE INTERVENÇÃO NAS 

DIFICULDADES NA APRENDIZAGEM DA LEITURA 
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Albertina Ferreira 

CIPsi, Escola de Psicologia, Universidade do Minho, Portugal 
ferreira.albertina@gmail.com 

 

 

 

Resumo: A plataforma AEA (https://aindaestouaprender.com/) tem como finalidade apoiar a intervenção nas 

dificuldades na aprendizagem da leitura, junto dos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Pretende-se com a 

mesma disponibilizar, a professores, a outros profissionais e também a pais, um conjunto de materiais e de 

atividades de avaliação e de intervenção nas dificuldades na aprendizagem da leitura (DAL). O acesso à 

plataforma é livre, podendo ser efetuado a partir de qualquer dispositivo móvel com acesso à internet. Os 

conteúdos estão organizados em três páginas: “Saber Mais” na qual se faculta ao utilizador uma descrição 

da arquitetura da plataforma e uma síntese dos aspetos teóricos que fundamentam as opções tomadas, as 

propostas de atividades e os materiais desenvolvidos (quer de avaliação quer de intervenção);  “O que já sei” 

e “Vou aprender” nas quais estão disponíveis, respetivamente, os materiais e atividades a usar na avaliação 

das DAL e os materiais a usar na intervenção das DAL.  

Nesta workshop é apresentado o racional teórico adotado na plataforma e exemplificado a sua utilização a 

partir da análise de casos. 

 

 

MINI CURSO / WORKSHOP 2 

TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS INOVADORAS NA ALFABETIZAÇÃO 
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professorleoprado@gmail.com 
 

 
 

Resumo: Apresentação de um conjunto de tecnologias educacionais inovadoras em que os conhecimentos 
grafofonológicos, morfossintáticos, semânticos e pragmáticos são abordados considerando-se os 
conhecimentos epilinguísticos e metalinguísticos, com o uso de Portfólios Didáticos e de Atividades Digitais 
na interface Educação, Psicolinguística e Neurociências Cognitivas da Leitura. 
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Resumo: Os recentes dados das provas oficiais no âmbito do aprendizado inicial da leitura e da escrita 
indicam a necessidade de construir e divulgar aos professores caminhos produtivos que contribuam para 
mudanças no atual contexto do ensino. O acompanhamento dessas informações e a preocupação com os 
resultados alcançados nas avaliações motivam a proposta deste minicurso, que elege os alunos do 1º e 2º 
anos iniciais como potenciais necessidades para a construção de materiais pedagógicos voltados para o 
desenvolvimento dos processos de decodificação e compreensão. A escolha de alunos desse período 
escolar decorre da natureza de transição entre o letramento inicial e os anos seguintes (3º, 4º e 5º anos) do 
Ensino Fundamental I. Tal condição situa o 1º e o 2º ano escolar como de especial relevância, dando 
continuidade a um processo de compreensão iniciado e preparando para a compreensão mais complexa 
exigida nos anos finais. Para tanto, o objetivo deste minicurso é apresentar jogos virtuais construídos em 
tecnologia virtual para a compreensão de gêneros textuais do universo infantil: trava-língua, cantiga, aviso, 
convite, bilhete, cartão, instruções, texto instrucional, texto científico, anedota, história em quadrinhos, 
fábula e história. Nessa perspectiva, o minicurso está apoiado teoricamente nos fundamentos 
psicolinguísticos de compreensão leitora, com ênfase no desenvolvimento da consciência textual nos 
gêneros textuais estabelecidos. 

 

MINI CURSO / WORKSHOP 4 

 

BRINCAR COM A PALAVRA: CONTAR E ENCANTAR PELA DESCOBERTA DAS PALAVRAS NAS 

HISTÓRIAS INFANTIS DE TEXTOS LITERÁRIOS E DE HISTÓRIAS EM QUADRINHOS 

 

Cláudia Belmonte Rahal 
Colégio Monteiro Lobato, Brasil 

cbrahal@hotmail.com 
Leandro Lemos do Prado 

Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil 
professorleoprado@gmail.com 

 
 

Resumo: Este minicurso tem por objetivo apresentar atividades pedagógicas que trabalhem com o 
aprendizado da palavra no texto, enfatizando o recurso linguístico da polissemia e explorando a consciência 
textual das histórias trabalhadas. O propósito é apontar caminhos para que o professor possa planejar suas 
atividades em sala de aula de forma lúdica e com o apoio teórico linguístico necessário. Para tanto, serão 
apresentadas algumas propostas de atividades pedagógicas em histórias infantis e histórias em quadrinhos 
que possam contribuir para o trabalho do professor. 
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1 - PERFIS LINGUÍSTICO-COGNITIVOS NA LEITURA PRECISA DE PALAVRAS NO PORTUGUÊS 

BRASILEIRO  

COGNITIVE AND LINGUISTIC PROFILES OF WORD READING ACCURACY IN BRAZILIAN 

PORTUGUESE 
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Resumo: O desenvolvimento da leitura no português brasileiro é alvo de investigações que objetivam 

compreender sua natureza e maneiras de promovê-lo no processo de escolarização. A leitura de palavras é 

uma habilidade fundamental para a construção da fluência de leitura e a compreensão de texto. Desta forma, 

este trabalho objetiva investigar as habilidades relacionadas à precisão de leitura de palavras segundo a 

escolaridade de crianças brasileiras cursando o 3o. e 5o anos do ensino fundamental. Foram avaliados os 

perfis cognitivos, segundo a escolaridade, dos grupos resultantes da realização da análise de agrupamentos 

para o desempenho em precisão de leitura: G1, grupo mais habilidoso; G2, grupo menos habilidoso. No 3º 

ano, G1 teve desempenho significativamente melhor em: velocidade na leitura de palavras, precisão de leitura 

de não palavras, na consciência silábica, em nomeação, em repetição de palavras e pseudopalavras,  no 

conhecimento das letras e diferentes padrões silábico-ortográficos, e nos subtestes de memória de trabalho, 

aritmética e vocabulário do WISC-III. No 5º ano, G1 teve desempenho significativamente melhor em 

velocidade na leitura de palavras e de  não-palavra, em consciência morfológica flexional e nos subtestes 

aritmética, completar figuras e procurar símbolos do WISC-III. Mudanças no perfil de habilidades relacionadas 

à precisão na leitura de palavras segundo a escolaridade estão relacionadas quer ao desenvolvimento da 

automaticidade na decodificação, quer a maior complexidade na análise linguística da palavra. Inicialmente, 

a leitura precisa relaciona-se às habilidades do processamento fonológico, ao vocabulário e ao conhecimento 

do sistema de escrita alfabético. Posteriormente, refletem o desenvolvimento da automaticidade. A memória 

de trabalho, atenção aos detalhes, bem como a velocidade de processamento parecem contribuir neste 

momento para a análise da palavra em seus constituintes mórficos. O conhecimento das habilidades 

associadas à precisão de leitura podem contribuir para práticas específicas voltadas para o progresso da 

fluência de leitura ao longo da escolaridade.  

Palavras-chave: Fluência de leitura, Precisão de leitura, Perfil linguístico-cognitivo 

 
Abstract: Reading development in Brazilian Portuguese is being investigated in order to understand its nature 

and different ways of developing it along schooling. Word reading is a basic skill for reading fluency and 

comprehension. This study aims to investigate the abilities related to word reading accuracy in Brazilian 3rd 

and 5th graders. Cognitive and linguistic profiles of two groups, resulted from cluster analysis on word reading 

accuracy, were examined in each grade: G1, more skilled readers and, G2, less skilled readers. In 3rd grade, 

G1 performed significantly better in: word reading speed, accuracy in words and pseudowords reading, syllable 

awareness, picture naming, words and pseudowords repetition, knowledge of letters and different orthographic 

syllable patterns, subtests of WISC-III (working memory, arithmetic and vocabulary). In 5th grade, G1 was 

significantly better in: reading speed of words and pseudowords, flexional morphological awareness and 

WISC-III arithmetic, picture completion and symbol search subtests. Changes in profiles of word reading 

accuracy, according to schooling, are related to both the development of decoding automaticity and the 

complexity of linguistic analysis of words. Initially word reading accuracy is related to phonological processing 

skills, vocabulary and knowledge of alphabetic writing system. Later, reading accuracy is related to the 

development of automaticity. Working memory, attention to details and processing speed also contributed to 

the analysis of morphemic word constituents at this stage. The knowledge of skills associated to word reading 

accuracy can contribute to specific practices to improve reading fluency along schooling. 

Keywords: Reading fluency, Reading accuracy, Linguistic-cognitive profile 
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BRASIL  

PERSISTERS AND NONPERSISTERS: A STUDY ABOUT ATTRITION RATES IN BRAZILIAN ADULT 
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Resumo: De acordo com o último censo demográfico, 13.933.173 (9,6%) dos brasileiros com 15 ou mais 

anos de idade não sabem ler e escrever. Com efeito, o Brasil é o país latino-americano com o maior índice 

de jovens e adultos iletrados. O censo indicou ainda que a taxa de analfabetismo no país vem caindo muito 

lentamente, um fenômeno que pode, em parte, ser explicado pelas taxas elevadas de evasão observadas em 

programas educacionais de jovens e adultos no Brasil. Estudos realizados nos Estados Unidos da América 

sugerem que os alunos que abandonam os programas de alfabetização para jovens e adultos apresentam 

um desempenho relativamente baixo em testes de leitura, escrita e vocabulário. Esses estudos também 

sugerem que as taxas de evasão são maiores entre alunos mais velhos e do sexo feminino. O presente estudo 

examinou a generalização desses resultados para o Brasil. Participaram do estudo dois grupos de alunos 

matriculados em programas de educação para jovens e adultos em uma cidade do interior do estado de 

Pernambuco: um grupo de 110 alunos (idade média = 24,93 anos; DP = 9,48) que concluiu o programa, e um 

grupo de 64 alunos (idade média = 24,90; DP = 9,65) que abandonou o programa no decorrer do ano letivo. 

No início do ano letivo, todos os participantes completaram tarefas que avaliavam a acurácia de leitura e a 

escrita de palavras, a fluência de leitura de palavras e pseudopalavras e o vocabulário. Os resultados 

indicaram que os alunos que abandonaram o programa apresentaram um desempenho significativamente 

inferior ao daqueles que o concluíram em todas as tarefas. Por outro lado, os dois grupos não diferiram  em 

relação ao sexo ou à idade. Esses resultados parecem indicar que dificuldades iniciais com a linguagem oral 

e escrita podem ser um dos motivos associados à evasão nos programas de alfabetização de jovens e adultos 

no Brasil. As implicações práticas desses resultados são discutidas. 

Palavras-chave: educação de jovens e adultos, evasão, persistência. 

 

Abstract: The latest demographic census pointed out that 13,933,173 (9.6%) of Brazilians aged 15 or more 

were unable to read and write. In fact, Brazil is the Latin American country with the highest rate of illiterate 

youth and adults. The census also indicated that illiteracy rate has been falling very slowly, a phenomenon 

that can be partly explained by the high attrition rates in adult literacy programs. Studies in the United States 

of America suggest that students who leave adult literacy programs perform relatively poorly in reading, 

spelling, and vocabulary tests. These studies also suggest that attrition rates are higher among older and 

female students. The present study examined the generalization of these results for Brazil. Two groups of 

students enrolled in education programs for youth and adult in a city of Pernambuco state participated in the 

study: a group of 110 students (mean age = 24.93, SD = 9.48) who completed the program, and a group of 64 

students (mean age = 24.90, SD = 9.65) who left the program. At the beginning of the school year, all 

participants completed tasks of word reading accuracy and spelling, words and pseudowords reading fluency, 

and vocabulary. The results indicated that the two groups did not differ in sex and age. However, students who 

left the program performed significantly worse than those who completed in all reading, spelling, and 

vocabulary measures. These results seem to indicate that initial difficulties with oral and written language may 

be one of the reasons associated with attrition rates in Brazilian adult literacy programs. The practical 

implications of these results are discussed.  

Keywords: adult literacy, attrition rate, persistence. 
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Resumo: A visão é um dos sentidos que nos ajuda a compreender o mundo à nossa volta, ao mesmo tempo 

que nos dá significado para os objetos, conceitos e ideias. Assim, no sentido lato, cegueira é a falta do sentido 

da visão, representando, desta forma, a perda de um dos sentidos mais úteis no relacionamento do homem 

com o mundo. Assim, será apresentado a implementação e desenvolvimento do projeto Sentir as Palavras 

de promoção da capacidade de escrever e ler em braille por alunos que veem, fomentando a inclusão. 

Procura-se, portanto, oferecer aos alunos experiências de aprendizagem variadas e enriquecedoras, 

permitindo-lhes praticar a inclusão, já que esta é uma responsabilidade de toda a comunidade educativa. 

Assim, verifica-se a necessidade de desenvolver uma dinâmica de trabalho integrado, caso contrário, cria-se 

um sistema especial dentro da escola regular que em nada combina com a Educação Inclusiva, no sentido 

em que a escola deve atender às necessidades educacionais de todas as crianças, implicando uma 

preparação de todos para todos. Assim, deverão ser disponibilizados os recursos pedagógico-didáticos 

específicos que facilitem o processo de ensino-aprendizagem do Sistema Braille. O projeto Sentir as Palavras 

visa a criação de um livro que alia a “nossa” grafia à escrita Braille, estreitando-se, desta forma, os caminhos 

entre duas realidades que, embora distintas, se completam e abrem portas para que o mundo seja um local 

bem melhor. Para o alcance dos objetivos deste programa, é fundamental a colaboração de toda a 

comunidade educativa. Assim, pretende-se que os alunos redijam textos, os quais devem ser corrigidos pelos 

professores de português e de seguida transcritos para Braille pelos alunos que fazem parte do Clube de 

Braille do Colégio. Da implementação deste programa esperam-se progressos ao nível do entendimento do 

conceito de inclusão, bem como uma aprendizagem criativa e de cooperação entre todos. 

Palavras-chave: cegueira; escrita e leitura de braille; educação inclusiva 

 

Abstract: Sight is one of the senses that helps us understand the world around us, giving us a better 

understanding of its concepts, ideas and objects. In a broad sense, blindness is the lack of sight. The loss of 

one of the most useful senses in the relationship of man and world. With that in mind, we developed the “Sentir 

as Palavras” Project (Feel the Words), which consistson teaching the ability to write and read in Braille, by 

students with no visual impairment, promoting inclusion. In that sense, our goal is to give the students various, 

new and enriching learning methods, encouraging social inclusion, a responsibility of all the educational 

community. So, to enforce this mindset, we find the need to develop a new, integrated work dynamic. A 

dynamic that attends to all and for all the students, achieving a true inclusive education. That way, we will 

make available specific teaching resources that facilitate the teaching/learning process of the Braille system. 

The “Sentir as Palavras” project seeks the creation of a book that pairs common writing with Braille writing, 

therefore, narrowing the path between two realities that, while being distict, complement themselves, opening 

the door to a better world. To achieve our goals, its crucial the cooperation of all the educational community. 

That way, we will promote the writing of texts by the students, their correction by the Portuguese Language 

teachers and the transcription to Braille by the students that make part of the schools Braille club. By result of 

this program, we expect major progress on the practice and understanding of the concept of inclusion, as well 

as on the practice and understanding of creative learning and cooperation between everyone. 

Keywords: blindness; Writing and reading braille; inclusive education 
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Resumo: É irrevogável que a leitura assume um papel primordial e basilar em todas as aprendizagens 

académicas. Pela sua importância, decidimos apostar numa intervenção eficaz, que vise a adoção de 

métodos e estratégias de qualidade e adequados ao desenvolvimento da competência da leitura. Assim, será 

apresentado a implementação e desenvolvimento de um trabalho didático de promoção da fluência em leitura, 

junto dos alunos do 2º ano de escolaridade durante o 2º e 3º períodos escolares do presente ano letivo. 

Procura-se oferecer aos alunos experiências de aprendizagem variadas e enriquecedoras, permitindo-lhes 

melhorar as suas competências ao nível da fluência em leitura. A fim de avaliar o impacto desta intervenção, 

realizou-se, na fase pré-teste uma avaliação da fluência em leitura, com recurso ao Teste de Fluência em 

Leitura [TFL]. Esta competência será reavaliada após a implementação do programa, de modo a verificar a 

evolução alcançada. O programa visa criar uma rotina de leituras semanal, sendo constituído por 22 textos 

de diferentes tipologias [narrativos, informativos e poemas]. Cada texto é explorado diariamente com recurso 

a um conjunto de estratégias que a investigação mostrou serem eficazes: modelagem, leitura-eco, leitura 

dialogada, leituras repetidas. De forma integrada, é também dada especial atenção ao vocabulário e à 

compreensão dos textos lidos. Para o alcance dos objetivos deste programa, é fundamental a colaboração 

da família. Assim, pretende-se complementar a intervenção com tarefas a realizar em casa, durante o fim-de-

semana, nomeadamente a repetição da leitura em voz alta para elementos do contexto familiar, que registam 

o tempo de leitura e emitem uma opinião, no sentido de incentivar e motivar para a leitura. Da implementação 

deste programa esperam-se progressos não só na capacidade de ler, mas também na motivação para a 

leitura como uma experiência entusiasmante, de aprendizagem criativa e de cooperação entre os pares. 

Palavras-chave: Fluência em leitura; Programa de intervenção; Estratégias de leitura. 
 
 
Abstract: It`s undeniable that reading takes on a primordial and basilar role in every academic learning. 

Because of its importance, we decided to bet on an effective intervention that aimed the adoption of appropriate 

methods and strategies in the development of reading skills. Therefore, it will be presented the implementation 

and development of a didactic work about the promotion of reading fluency among 2nd grade students during 

the 2nd and 3rd terms. We target to offer the students diversified and enriching learning experiences, which 

will enable them to improve their reading fluency skills. In order to assess the hit of this intervention, it was 

worked out, in a pre-test phase, an evaluation of the reading fluency using the Reading Fluency Test. This skill 

will be reassessed after the program implementation in order to check the progress achieved. This program 

aims to create a weekly reading routine. It is composed by 22 texts of different types (narrative, informative 

and poems). Each text is daily explored using a set of strategies, that the research has shown as being 

effective: modeling, echo reading, performance reading, repeated reading. It is also given special attention to 

vocabulary and reading comprehension. To achieve the goals of this program, it is central the family 

involvement. So, we intend to complement this intervention with tasks to do at home during the weekend, 

namely the repetition of the aloud reading to family members, that should register the reading time and mention 

an opinion about the reading. This is important to encourage and motivate reading. From this program 

implementation we expect improvements not only on the ability to read but also on the motivation to read as a 

pleasant experience of creative learning and cooperation between peers. 

Keywords: reading fluency; intervention programs; reading strategies. 
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Resumo: Vários são os estudos ligados à leitura e à compreensão. Quando se fala em mensurar a compreensão 

em leitura, procura-se destrinçar aqueles que apresentam uma leitura proficiente dos que não sabem ler. O método 

Cloze tem vindo a ganhar terreno neste campo. Pesquisas recentes têm demonstrado que, para além de ser uma 

excelente medida de avaliação diagnóstica, permite também pensar em intervenções de caráter remediativo, 

através do desenvolvimento de programas de leitura, ou ainda, de foro preventivo, por meio de reformulações do 

material pedagógico aplicado. Neste âmbito, o presente estudo procurou avaliar a eficácia do método Cloze na 

promoção de competências de compreensão leitora em crianças do 1º Ciclo do ensino básico da Região Autónoma 

da Madeira. Participaram 66 crianças do 4º ano de escolaridade, com idades compreendidas entre os 9 e os 10 

anos, sem retenções e sem Necessidades Educativas Especiais. Estas crianças foram divididas em dois grupos 

(experimental e de controlo) e avaliadas em dois momentos distintos (pré e pós-teste) com o Teste de Idade de 

Leitura (TIL). Entre estes dois momentos de avaliação, apenas o grupo experimental foi alvo de um programa de 

intervenção de 8 sessões. Este programa consistiu na implementação de histórias construídas especificamente 

para o efeito, estruturadas com base em diferentes modalidades do Cloze e organizadas em níveis de complexidade 

crescente. Em todas as histórias omitiu-se de forma sistemática o décimo vocábulo, tendo cada uma delas um total 

de 25 lacunas. Em cada sessão, as crianças começavam por preencher as lacunas do texto sem ajuda. 

Seguidamente, era realizada a correção em voz alta e explicada a opção correta. Após este feedback, as crianças 

completavam novamente o texto e confrontavam este segundo desempenho com o anterior. Os resultados 

evidenciaram um efeito significativo do programa de intervenção: por um lado, os dois grupos, homogéneos no pré-

teste, passaram a exibir diferenças significativas entre si no pós-teste, com vantagem para o grupo experimental; 

por outro lado, apenas o grupo experimental aumentou significativamente o número de acertos no TIL do pré para 

o pós-teste. Tais resultados são promissores quanto às potencialidades deste método para a promoção da 

compreensão leitora. 

Palavras-Chave: compreensão da leitura; método Cloze; programa de intervenção 

 

Abstract: There are several studies related to reading and comprehension. When it comes to measuring reading 

comprehension, one seeks to untangle those who present a proficient reading of those who cannot read. The Cloze 

method has gained ground in this field. Recent research has shown that, in addition to being an excellent measure 

of diagnostic evaluation, it can also be used in remedial interventions, through the development of reading programs, 

or in preventive interventions, through reformulations of applied pedagogical material. In this context, the present 

study aimed to evaluate the effectiveness of the Cloze method in the promotion of reading comprehension skills in 

children of the 1st cycle of primary education from the Autonomous Region of Madeira. Sixty-six children of the 

fourth year of schooling, aged between 9 and 10 years, without retention or special educational needs participated 

in the study. These children were divided into two groups (experimental and control groups) and evaluated at two 

different moments (pre and post test) with the Teste de Idade de Leitura (TIL). Between these two moments, only 

the experimental group was submitted to an intervention program of 8 sessions. This program consisted of stories 

built specifically for this study, structured on different Cloze modalities and organized at levels of increasing 

complexity. In all stories the tenth word was systematically omitted, with a total of 25 gaps per story. At each session, 

children began by filling in the gaps without any help. Then the correction was performed and the correct option was 

explained. After this feedback, the children completed the text again and compared this second performance with 

the previous one. The results showed a significant effect of the intervention program: on the one hand, the two 

groups, homogeneous in the pre-test, showed significant differences among themselves in the post-test, with 

advantage for the experimental group; on the other hand, only the experimental group significantly increased the 

number of correct responses in the TIL from pre to post-test. Such results are promising in terms of the potential of 

this method to promote reading comprehension. 

Keywords: Reading comprehension; Cloze method; intervention program  
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Resumo: A aprendizagem da leitura e da escrita constitui uma das tarefas preeminentes no início da 

escolaridade básica, sendo este um processo complexo que abarca diversas competências e conhecimentos. 

Dado o seu impacto no desenvolvimento académico, já que a investigação comprova a relevância das 

competências de literacia no processo de aprendizagem formal da leitura e da escrita, os níveis de literacia e 

o insucesso e abandono escolares assumem uma importância significativa nos dias de hoje. Desta forma, os 

conhecimentos e competências que as crianças possuem à entrada para a escolaridade básica são adquiridos 

por meio de experiências precoces, no contexto familiar e no jardim-de-infância, sendo estes promotores das 

mesmas. A aprendizagem da leitura e da escrita encontra-se, então, relacionada com o sucesso escolar das 

crianças, já que é transversal a qualquer área do conhecimento. Na investigação participaram 26 crianças, 

com idades compreendidas entre os 5 e os 6 anos, que frequentam o último ano do ensino pré-escolar de um 

Agrupamento de Escolas do grande Porto. Os materiais utilizados foram: a Prova “Pré-escolar” e o Programa 

de promoção de competências de leitura e de escrita “Do Brincar ao Saber”. Quanto ao procedimento, 

solicitou-se o parecer da Comissão de Ética da UFP, consentimento informado aos pais dos participantes e à 

Direção do Agrupamento. Todos os participantes foram avaliados em dois momentos (pré e pós-teste), 

através da prova “Pré-escolar”. O programa “Do Brincar ao Saber” foi aplicado em 9 sessões, bissemanais. 

Os resultados obtidos apontam para a eficácia do programa ao nível do desenvolvimento deste tipo de 

competências, sendo que se verifica uma evolução positiva do primeiro para o segundo momento de 

avaliação. É importante considerarmos que este tipo de intervenção, apesar de se centrar em competências 

específicas, deve ser realizado de forma contextualizada e a par de intervenções mais vastas ao nível da 

literacia emergente. 

Palavras-chave: Literacia Emergente, Ensino Pré-escolar, Programa Leitura e Escrita. 

 
 
Abstract: Learning to read and write is one of the pre-eminent tasks at the beginning of basic schooling, which 

is a complex process that includes various skills and knowledge. Given its impact on academic development, 

as research proves the relevance of literacy skills in the formal learning process of reading and writing, literacy 

levels and school failure and drop-out are very important today. In this way, the knowledge and skills that 

children have at the entrance to basic schooling are acquired through early experiences, in the family context 

and kindergarten, being these promoters of the same. The learning of reading and writing is, therefore, related 

to children's school success, since it is transversal to any area of knowledge. Twenty-six children participated 

in this investigation, aged 5 and 6, that are in the last grade of preschool of a great group of schools from 

Oporto. The materials used were: the "Pre-School" test and the program of reading and writing skills, “Do 

Brincar ao Saber”. Regarding the procedure, the opinion of the Ethics Committee of the UFP was requested, 

just like informed consent to the parents of the participants and to the Management of the Grouping of Schools. 

Each one of the participants were evaluated in two moments (before and after test), through the “preschool 

test”. This programme was implemented by the investigator during 9 sessions in each two weeks. The results 

pointed to the programme success in what concerns these kind of competences, once there is a positive 

evolution from the first to the second moment of evaluation. It is important not forget that this kind of work, 

focusing specific competences, should be done within a context and always remembering general works 

related with emergent literacy and numeracy. 
Keywords: Emerging literacy skills, Pre-school education, Reading and Writing Program.  
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Resumo: O presente trabalho se propôs a fazer um levantamento documental de planos de ensino de cursos de 

Pedagogia sobre disciplinas que abordam a temática do ensino-aprendizagem da leitura e da escrita. Tratando-se 

de leitura e escrita, salietamos a importância de pensar em uma aprendizagem sistematizada e explicitada, ou seja, 

uma aprendizagem que se torna objeto de conhecimento deliberado e consciente pelo aprendiz. Nesse ponto que 

estão em jogo às habilidades metalinguísticas. Tais habilidades são evidenciadas pelos estudos e pesquisas mais 

recentes da Psicologia Cognitiva e vistos como necessários para a consolidação do processo de alfabetização. O 

estudo contemplou uma amostra de 26 planos de ensino, correspondentes a 19 instituições de ensino superior, 

públicas e privadas, de diferentes regiões brasileiras. O objetivo foi identificar se e como as habilidades 

metalinguísticas, principalmente a consciência fonológica, consciência sintática e consciência morfológica, assim 

como a temática da metalinguagem, são objeto de estudo na formação inicial dos pedagogos. A pergunta que guiou 

a pesquisa foi: a formação inicial dos pedagogos contempla os conhecimentos e concepções relativos à 

metalinguagem? Os critérios para análise dos planos de ensino foram: denominação da disciplina; conteúdos 

listados; concepções de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita explicitadas; referências bibliográficas 

utilizadas; palavras-chave elencadas a partir dos termos e conceitos mais recorrentes dentro da temática. Os 

resultados apontam a predominância do uso de um modelo teórico baseado no construtivismo e em teorias 

derivadas como sócioconstrutivismo, sendo as mesmas também referências em alguns materiais oficiais como os 

Parâmetros Curriculares Nacionais. As novas pesquisas sobre os conhecimentos metalinguísticos, como 

colaboradores no processo de aquisição da leitura e da escrita, parecem ainda não ser incorporadas de forma 

expressiva na formação inicial dos pedagogos, futuros alfabetizadores. 

Palavras-chave: habilidades metalinguísticas, alfabetização, formação de professores. 

 
 

Abstract: The present study had the objective of surveying documents of teaching plans of Pedagogy courses in 

disciplines regarding teaching-learning of reading and writing. With regard to reading and writing, we emphasize the 

importance of thinking in a systematized and explicit learning. Learning, which becomes the object of deliberate and 

conscious knowledge by the learner, involves metalinguistic abilities. Such relationships are evidenced by the more 

recent studies in Cognitive Psychology and they are seen as required for the consolidation of the literacy process. 

The study included a sample of 26 teaching plans, corresponding to 19 public and private higher education 

institutions from different Brazilian regions. The aim was to identify if and how metalinguistic abilities, mainly 

phonological awareness, syntactic awareness and morphological awareness, as well as the metalanguage theme, 

are object of study in the initial formation of pedagogues. The question that guided the research was: does the initial 

formation of pedagogues contemplate knowledge and concepts regarding metalanguage? The criteria for analysis 

of the teaching plans were: denomination of the discipline; Contents listed; Concepts of teaching and learning of 

reading and writing; Bibliographical references used; Keywords from the most recurring terms and concepts within 

the theme. The results point to the predominance of the use of a theoretical model based on constructivism and 

derived theories as social constructivism, being also the references in some official materials such as the National 

Curricular Parameters. New research on metalinguistic knowledge, as collaborators in the process of acquiring 

reading and writing, still does not seem to be incorporated in an expressive way in the initial formation of 

pedagogues, future literacy teachers. 

Keywords: metalinguistic skills, literacy, teacher formation. 
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Resumo: Numerosas investigações têm sublinhado a importância da promoção de atividades de natureza 

metalinguística em contexto de jardim-de-infância para o desenvolvimento de competências iniciais de 

literacia. O presente trabalho surge com o propósito de estudar em que medida estas competências pré-

escolares contribuem para o sucesso na leitura de palavras no final do 1º ano do Ensino Básico. Contámos 

com a participação de 40 crianças portuguesas de 5 anos de idade aleatoriamente alocadas em duas 

condições (grupo de intervenção e grupo de comparação) equivalentes quanto ao grau de inteligência não-

verbal, consciência fonológica (silábica e fonémica) e conhecimento das letras do alfabeto. A leitura foi 

avaliada em quatro momentos, sendo aplicadas duas provas de ditado de palavras isoladas no pré-escolar 

(antes e após o programa) e outras duas no 1º ano de escolaridade (no início e no final do ano letivo). No 

período experimental, o grupo de intervenção foi submetido a um programa de desenvolvimento de 

competências metalinguísticas e o grupo de comparação participou num programa de leitura de histórias 

infantis. Ambos os programas tiveram frequência e duração semelhantes, decorrendo em 10 sessões 

bissemanais de aproximadamente 20 minutos ao longo de 5 semanas. Uma análise de medidas repetidas 

apontou para efeitos de interação estatisticamente significativos entre os dois grupos ao longo do tempo. Nas 

três situações de avaliação após o período experimental, as crianças da condição de intervenção alcançaram 

resultados expressivamente superiores às crianças do grupo de comparação até ao final do 1º ano. Este 

estudo fornece informação empírica relevante para o conhecimento dos processos envolvidos na aquisição 

inicial da literacia, permitindo refletir acerca dos mecanismos de aprendizagem e repensar as suas 

implicações educacionais e práticas pedagógicas no pré-escolar com vista ao sucesso na aprendizagem da 

leitura.  

Palavras-chave: literacia; metalinguagem; leitura; idade pré-escolar 

 
 

Abstract: Several researches have highlighted the importance of promoting metalinguistic activities in 

kindergarten for the development of initial literacy skills. This study aims at researching to which extent these 

preschool skills contribute to word reading at the end of Grade 1. 40 Portuguese 5-year-old children were 

randomly assigned into two conditions (intervention group and comparison group) that were equivalent on non-

verbal intelligence, phonological awareness (syllabic and phonemic) and alphabet knowledge. Reading was 

assessed with four single-word reading tests: twice in preschool (before and after the training sessions) and 

twice in Grade 1 (at the beginning and at the end of the school year). In the experimental period, the 

intervention group took part in a metalinguistic training programme and the comparison group participated in 

a storybook reading programme. Both programmes were similar on length and frequency: 10 biweekly 

sessions of approximately 20 minutes throughout 5 weeks. A repeated measures analysis exposed statistically 

significant interaction effects between the two groups along time. In the three assessment tests after the 

experimental period, children from the intervention condition achieved expressively higher results until the end 

of Grade 1 as compared to children from the comparison condition. This study provides relevant empirical 

information for the knowledge of processes involved in initial literacy acquisition. This allows us to reflect upon 

learning mechanisms and rethink about their educational implications and pedagogical practices in preschool 

education aiming at children’s success in learning to read. 

Keywords: literacy; metalanguage; reading; preschool-age 
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9 DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS ATENCIONAIS EM CRIANÇAS COM DIFICULDADES DE 

APRENDIZAGEM: ESTUDOS DE CASO 

 

ATTENTIONAL SKILLS DEVELOPMENT IN CILDREN WITH LEARNING DISABILITIES: CASE STUDIES  

 

Nuno Pinto1 e Ana Costa2 
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Resumo: Os défices de focalização e de manutenção da atenção constituem uma das caraterísticas apresentadas pelas 

crianças com dificuldades de aprendizagem específicas, contudo importa reforçar que em muitas matérias escolares para 

as quais bastantes alunos não estão preparados, a desatenção resulta da impossibilidade de lidarem com essa informação 

e não da vontade de estarem desatentos. Como tal, estas dificuldades de concentração resultam comummente em 

inquietação e impulsividade que podem ser erroneamente interpretadas como indisciplina. Esta investigação baseou-se 

num estudo com três participantes e teve como objetivo  analisar a existência de aspetos convergentes e divergentes no 

desenvolvimento de competências atencionais de três crianças. Concretamente, pretendeu-se elaborar um instrumento 

para recolha de informação junto de professores e construir materiais que promovam a evolução global das competências 

de aprendizagem. A avaliação cognitiva contemplou o recurso aos seguintes materiais: o Teste de Atenção D2, Teste de 

Cópia de Figuras Complexas, Matrizes Progressivas Coloridas de Raven, Escala de Inteligência de Wechsler para 

Crianças, Child Behavior Checklist, Teacher Report Form e ainda o Questionário de Evolução Comportamental, de 

Aprendizagens e de Competências Demonstradas. Os resultados obtidos apontaram globalmente no sentido de uma 

melhoria ao nível das competências atencionais, nos três participantes. O aumento do número de crianças com 

dificuldades de aprendizagem específicas é uma realidade cada vez mais presente nas nossas escolas, sendo urgente 

encontrar respostas psicopedagógicas consonantes com as respostas educativas, fomentando o trabalho em equipa 

multidisciplinar. Neste sentido, uma intervenção direcionada para a eliminação dos fatores de distratibilidade presentes 

no contexto onde a criança se encontra, a facilitação da atenção através da proposta de atividades interessantes, 

adequadas e consideradas motivadoras pela criança, com base em material visualmente atrativo, orientação na 

organização do trabalho, assim como a diminuição da frustração por intermédio do reforço positivo podem contribuir para 

mitigar a sintomatologia problemática. 

Palavras-chave: aprendizagem, dificuldades de aprendizagem, avaliação cognitiva, atenção 

 
Abstract: The attention and focusing deficits are one of the presented characteristics by children with specific learning 

difficulties, however it is important to reinforce that in many school subjects for which many students are not prepared, 

inattention results from the inability to cope with this information and not from the will to be distracted. These concentration 

difficulties result commonly in restlessness and impulsivity that may be erroneously called as indiscipline. Effectively, this 

investigation was based on a study with three participants and its main objective is to analyze the existence of convergent 

and divergent aspects in attentional skills development of three children. Specifically, it was intended to develop an 

information-gathering instrument for teachers; build materials that promote the development of learning skills,. The 

cognitive assessment contemplated the use of the following materials: Attention Test D2, Backup Complex Figures Test, 

Raven Colored Progressive Matrices, Wechsler Intelligence Scale for Children, Child Behavior Checklist, Teacher Report 

Form and the Behavioral Evolution, Learning and Demonstrated Skills Questionnaire, elaborated by the investigator itself, 

within the framework of this study. The results obtained pointed globally to an improvement of the level of attention 

competences, in the three participants. The increasing number of children with specific learning difficulties is a reality more 

and more present in our schools, so its urgent to find psychopedagogical ways in line with the educational responses, 

encouraging multidisciplinary teamwork. In this sense, an intervention directed to the elimination of distractible factors 

present in the environment where the child is, the facilitation of attention through the proposal of interesting activities, that 

are appropriated and motivating in children perspective, based on visually attractive material, guidance on the work 

organization, as well as the frustration decreasing through positive reinforcement can help to eliminate the problem 

symptoms. 

Keywords: learning, learning disabilities, cognitive assessment, attention 
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10 - “DA LINGUAGEM ORAL À LINGUAGEM ESCRITA – O CONHECIMENTO DOS PROFESSORES DO 
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Resumo: As dificuldades de comunicação, linguagem e/ou fala (CLF)  podem comprometer a aquisição das 

competências de literacia. Neste sentido, é importante analisar a perceção dos profissionais de educação 

sobre o desenvolvimento das competências de CLF de forma a capacitá-los para uma prática pedagógica 

mais efetiva.  Este estudo tem como objetivo analisar a perceção dos educadores de infância e professores 

do 1º ciclo sobre a relação entre a linguagem oral e a linguagem escrita e a intervenção do terapeuta da 

fala neste âmbito.  Os dados foram recolhidos através de um questionário que esteve online durante o mês 

de março de 2017. Neste estudo participaram 131 profissionais de educação do Algarve, sendo 55% 

educadores de infância (N=72), 39,7% professores do 1º ciclo (N=52) e 5,3% professores de educação 

especial (N=7). A média de idades dos participantes é de 43 anos. Os resultados obtidos indicam que os 

profissionais inquiridos concordam que devem ter formação na área da linguagem oral e escrita (98,5%). O 

papel do terapeuta da fala na área da linguagem é desconhecido para uma parte substancial dos participantes 

(42,7%). A maioria dos inquiridos concorda que as crianças que apresentam dificuldades de leitura e escrita 

devem ser submetidas a uma avaliação da linguagem (79,4%), e que crianças com dificuldades na linguagem 

oral, podem também apresentar dificuldades na linguagem escrita (88,6%). Porém, um menor número de 

participantes (N=88; 67,2%), concorda que o terapeuta da fala intervém com crianças com dificuldades de 

leitura e/ou escrita. Grande parte dos participantes (84,4%) concorda que as dificuldades na consciência 

fonológica podem influenciar a aprendizagem da leitura e da escrita. A maior parte  dos profissionais inquiridos 

demonstraram ter conhecimentos adequados sobre o desenvolvimento da linguagem oral e escrita, bem 

como dos pré-requisitos para o sucesso da aprendizagem da leitura e da escrita tendo, contudo, revelado 

algum desconhecimento quanto ao papel do terapeuta da fala nas dificuldades da linguagem escrita.   

Palavras-chave: linguagem, terapeutas da fala, professores, educadores de infância, perceção 

 
Abstract: Communication, language and speech (CLS) difficulties may compromise the acquisition of literacy 

skills. It is important to analyze the perception of education professionals regarding the development of CLS 

skills so they can act more efficiently. The goal of this study is to investigate the knowledge of primary school 

teachers and kindergarten teachers concerning the relation between oral and written language, along with the 

intervention of the speech and language therapists in this context. A sample of 131 responses of education 

professionals was gathered by an online questionnaire during one month (March of 2017). All of the 

participants have their professional activity in Algarve: 55% were kindergarten teachers (N=72); 39,7% were 

primary school teachers (N=52) and 5,3% were special education teachers (N=7). The results demonstrated 

that education professionals agreed that during their graduation they should learn about oral and written 

language development (98,5%). The Speech and Language Therapists (SLTs) work in language is unknown 

for almost half of the participants (42,7%). Most of the participants agreed that children with reading and writing 

difficulties should have a language assessment (79,4%),. They also agreed that children with oral language 

difficulties may also have difficulties in written language (88,6%). Despite that, a smaller percentage of the 

participants are aware that the intervention in language difficulties is a SLP´s responsibility (67,2%). Most of 

the participants agreed that phonological awareness might influence reading and writing learning (84,4%). 

Most of the participants reveal an adequate knowledge on oral and written language development. They also 

have an appropriate knowledge about the pre-requisites for literacy, The SLT´s role on written language 

difficulties remains unclear for a substantial number of the participants. 

Keywords: language, speech-language therapists, teachers, kindergarten teachers, perceptions 
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11 - O PAPEL DO MEIO NA DESCOBERTA DO “NEMAS” 
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Resumo: A aprendizagem da linguagem escrita constitui uma tarefa cognitiva exigente, que poderá ser tanto 

mais facilitada quanto mais desenvolvida linguisticamente estiver a criança, no momento de entrada na 

escola. O meio assume um papel preponderante no desenvolvimento da oralidade ao proporcionar uma 

variedade de experiências, práticas e recursos linguísticos. Ora, a literatura tem revelado que as crianças de 

meios desfavorecidos estão em desvantagem para aprender a ler e escrever, comparativamente com crianças 

de meios mais estimulantes. Esta desvantagem poderá ser acentuada se as competências metalinguísticas 

não estiverem suficientemente desenvolvidas, em particular a consciência fonológica, uma variável cujo valor 

preditivo de sucesso na aprendizagem da leitura e escrita tem sido bem documentado. Neste âmbito, o 

presente estudo teve como principal objetivo avaliar o papel do meio no desenvolvimento da consciência 

fonológica em crianças em idade pré-escolar. Concretamente, foram observadas 60 crianças (30 do meio 

urbano + 30 do meio rural), de 4 e 5 anos de idade, em tarefas de fluência, de identificação, de categorização, 

de segmentação e de apagamento de sílabas, rimas e fonemas, em palavras e em pseudopalavras. 

Globalmente, as crianças do meio urbano apresentaram um melhor desempenho quando comparadas com 

as do meio rural. De facto, o efeito de Grupo atingiu significância nas tarefas de fluência de rima, de 

identificação de sílabas e de rimas em pseudopalavras, de categorização de sílabas, rimas e fonemas em 

palavras, em todas as tarefas de segmentação e de apagamento (com exceção da tarefa de apagamento de 

sílaba inicial em pseudopalavras). No seu conjunto, estes resultados sugerem a necessidade de se 

implementar programas de treino de consciência fonológica particularmente em crianças do meio rural, 

dotando-as de conhecimentos, capacidades e competências relevantes para a aprendizagem da leitura e da 

escrita. Tendo por referência esta necessidade, será apresentado o livro “À Descoberta do Nemas”, que, 

adotando um formato lúdico, divertido e cativante, reúne um conjunto de atividades de promoção da 

consciência fonológica. 

Palavras-chave: Consciência Fonológica; Idade Pré-escolar; Meio rural e meio urbano 

 

Abstract: The learning of the written language is a demanding cognitive task, which can be more facilitated 

the more linguistically developed the child is at the moment of entering in school. The environment assumes 

a preponderant role in language development, providing a variety of experiences, practices and linguistic 

resources. Literature has revealed that children from disadvantaged backgrounds are at a disadvantage in 

learning to read and write compared to children from more stimulating environment. This disadvantage may 

be accentuated if metalinguistic abilities are not sufficiently developed, in particular phonological awareness, 

a variable whose predictive value of success in the acquisition of reading and writing has been well 

documented. In this context, the present study aimed to evaluate the role of the environment in the 

development of phonological awareness in pre-school children. Specifically, 60 children (30 urban and 30 

rural), with 4 and 5 years of age, were observed in fluency, identification, categorization, segmentation and 

deletion tasks of words and pseudowords syllables, rhymes and phonemes. Overall, urban children performed 

better when compared to rural children. In fact, the Group effect reached significance on the following tasks: 

rhyme fluency, identification of syllables and rhymes in pseudowords, categorization of words syllables, 

rhymes and phonemes, in all segmentation and deletion tasks (with the exception of the deleting of initial 

syllable in pseudowords). Taken together, these results suggest the need to implement phonological 

awareness training programs, particularly in children from rural environments, providing them with knowledge, 

skills and competences that are relevant for the acquisition of the written language. Based on this need, the 

book "À Descoberta do Nemas" will be presented, which brings together a set of fun age-appropriate activities 

to promote phonological awareness. 

Keywords: Phonological awareness; Kindergarten; Rural and Urban Environments  
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12 - MAPEAMENTO DA RELAÇÃO ENTRE TAMANHO E FAMILIARIDADE DE PALAVRAS E CUSTO DE 
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Resumo: Alguns estudos mostram que o tempo que um indivíduo leva para identificar uma palavra, é influenciado 

por variáveis tais como a grafia da letra, tamanho, frequência, familiaridade da palavra, tipo de construção silábica 

e pronúncia. Este trabalho pretende enriquecer os estudos que abarcam o processamento de palavras no Português 

Brasileiro, a partir de uma análise da influência do tamanho e da familiaridade subjetiva no tempo de leitura de 

substantivos monomorfêmicos, formado por sílabas do tipo CV (Consoante/Vogal). A pesquisa partiu da hipótese 

de que há variação no tempo de leitura quando há variação no tamanho e na familiaridade de substantivos. 

Participaram do estudo um total de 50 sujeitos, tendo 26 respondido ao pré-teste e 24 ao experimento. No pré-teste 

foram retiradas para o experimento as palavras, selecionadas pelos participantes, de mais alto e mais baixos níveis 

de familiaridade. O experimento foi estruturado com duas variáveis independentes (Tamanho da palavra – uma a 

cinco sílabas; e Familiaridade subjetiva – familiar e não familiar); e uma variável dependente (Tempo de leitura). 

Foram utilizadas 160 palavras, entre as quais se encontravam as experimentais e as palavras fillers. Os 

participantes viam pares de palavras, cada uma isoladamente, e ao ler a segunda palavra tinham de responder se 

eram iguais ou diferentes, essa tarefa permitiu que não houvesse sobreposição do tempo de leitura e da decisão 

metalinguística, já que o tempo computado para análise ocorria durante a leitura da primeira palavra de cada par. 

Os resultados obtidos confirmaram a hipótese proposta e constataram que, nas condições em que havia um número 

menor de sílabas, o tempo de leitura foi menor, em comparação às condições que tinham maior número de sílabas. 

O mesmo se pode afirmar das condições referentes à familiaridade: as de maior familiaridade foram lidas mais 

rapidamente do que as que possuíam menor familiaridade. Planeja-se, então, ampliar a pesquisa com a 

estruturação de um novo experimento capaz de observar a l 

eitura dos mesmos substantivos monomorfêmicos em um contexto frasal, a fim de uma melhor compreensão dos 

aspectos que podem influenciar um sujeito durante o processamento da leitura. 

Palavras-chave: Processamento da leitura; Tamanho da palavra; Familiaridade. 

 

Abstract: Some studies show that the time an individual  takes to identify a word is influenced by variables such as 

the font of the letter, size, frequency, familiarity with the word, syllable type and pronunciation. This work is aimed at 

enriching the studies that entail the processing of words in Brazilian Portuguese, from the analyzes of the influence 

of size and subjective familiarity in the reading time of monomorphemic nouns, formed by syllable type CV 

(Consonant/Vowel). This research started from the hypothesis that there is variation in the reading time when there 

is variation of size and familiarity of the nouns. A total  of 50 participants took part in this study, 26 answering a pre-

test version, and 24 answering to the actual experiment. In the pre-test, the words for the experiments were obtained, 

being selected by the participants, from higher to lower familiarity level. The experiment was structured with two 

independent variables (size of the word - from one to five syllables; and subjective familiarity - familiar and not 

familiar); and one depend variable (reading time). 160 words were used, among which there were experimental as 

well as filler words.  Participants would see pairs of words, each isolated from the other, and when reading the 

second of the pair, they had to answer if they were the same or different, this task allowed it not to have a overlaying 

of the reading time  and the metalinguistic decision, since the time used for the analysis would be the reading of the 

first word of each pair. The results confirmed the proposed hypothesis and showed that, in the conditions that there 

were fewer syllables, reading time was lower, in comparison to the conditions with a greater number of words. The 

same could be said about the conditions regarding familiarity: the words with higher familiarity rate were read faster 

than the ones with a lower familiarity rate. We plan now to amplify this research with the structuring of a new 

experiment, capable of observing the reading of the same monomorphemic nouns in a sentence context, aiming at 

observing a better comprehension of the aspects that may influence a participant during reading processing. 

Keywords: Reading processing; Word size; Familiarity.  
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Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da composição morfológica, da lexicalidade e da 

escolaridade sobre a fluência de leitura de palavras em crianças e jovens brasileiros. A fluência na leitura é 

determinada pela precisão ortográfica, prosódia e automaticidade no reconhecimento e vocalização, de 

palavras, sentenças ou textos. Há evidências acumuladas, por estudos sobre a leitura em crianças brasileiras 

e portuguesas, a respeito do efeito da lexicalidade (palavras e pseudopalavras) e da escolaridade no 

aperfeiçoamento da fluência de leitura. Porém, a maioria dos estudos tem sido realizada com crianças nos 

primeiros anos escolares e muito pouco com alunos dos anos mais avançados do ensino fundamental. Mais 

raros ainda são os estudos que verificaram o efeito da composição morfológica das palavras sobre a fluência. 

Porém, é de se esperar que os morfemas tenham um papel no reconhecimento da palavra como um todo, 

podendo facilitar o acesso ao léxico, contribuindo tanto para a precisão, quanto para a automacidade deste 

reconhecimento na leitura de palavras. Para testar esta hipótese, 60 crianças de ensino fundamental I e 60 

crianças de ensino fundamental II de uma escola particular da cidade de São Paulo leram uma lista de 72 

itens, que variaram quanto à formação morfológica e lexicalidade, tendo sido controlados a extensão, 

composição silábica e frequência das palavras. Os dados foram analisados em termos do tempo de leitura e 

dos itens por categoria de análise. Observou-se no ensino fundamental I o tempo de leitura é mais afetando 

pelo tipo de item quanto à lexicalidade. No ensino fundamental II ficou mais evidente o efeito da morfologia 

sobre o tempo de leitura. (Projeto com financiamento do CNPQ e Programa Unificado de bolsas USP) 

Palavras-chave: fluência, leitura, palavras, morfologia, ensino fundamental 

 
 
Abstract: The aim of this study was to evaluate the effect of morphology and lexicality of words and of subject 

schooling on reading fluency in Brazilian children and adolescents. Reading fluency is determined by 

orthographic accuracy, prosody and automation in the recognition and vocalization of words, sentences or 

texts. There is evidence in the literature about the effect of lexicality (words and pseudowords) and schooling 

in reading fluency in Brazilian and Portuguese children. Most studies have been done with children in the first 

years of school but there are very few with students in the most advanced years of elementary school. Still 

more rare are the studies that have verified the effect of the morphological formation of words on reading 

fluency. However, it is to be expected that morphemes have a role in the recognition of the word as a whole 

and can facilitate access to the lexicon, contributing both to the accuracy and automation of word recognition. 

To test this hypothesis, 60 elementary school children I and 60 elementary school children II from a private 

school in the city of São Paulo performed a reading task with a list of 72 items, which varied in morphological 

formation and lexicality, having controlled the extent, syllabic composition and frequency of words. Data were 

analyzed in terms of reading time and by item category. It was observed in elementary school I the reading 

time is more affected by the item’s lexicality type. In elementary school II the effect of morphology on reading 

time became more evident. (Project with funding from CNPQ and Unified Program of Scholarships –PUB/USP) 

Keywords: fluency, reading, words, morphology, elementary school 

 

 

  

mailto:fraulein@usp.br
mailto:farina_dani@hotmail.com
mailto:amandanovo@outlook.com
mailto:caroline.brito@usp.br


128 

 

14 - COMPREENSÃO DE TEXTO ARGUMENTATIVO EM CRIANÇAS 

ARGUMENTATIVE TEXT COMPREHENSION IN CHILDREN 

 

Denise Dias Almeida, Alina Spinillo e Ilka Medrado  
1 Pós-graduação em Psicologia Cognitiva, Universidade Federal de Pernambuco - UFPE,  

denise_diasalmeida@hotmail.com; alinaspinillo@hotmail.com.; ilkadayanne@yahoo.com.br 
 

 
Resumo: A compreensão de texto é fenômeno complexo e multifacetado que envolve a construção de um modelo 

mental da situação descrita no texto. As inferências são consideradas como um dos pontos mais relevantes na 

investigação da compreensão textual, tendo em vista que nem todas as informações estão explícitas. Contudo, as 

pesquisas desta área pouco têm investigado as inferências no texto argumentativo, texto este que é sustentado por 

justificativa, apresenta pontos de vistas, e o autor deve justificar e considerar os argumentos contrários ao seu 

posicionamento. Desta forma, o presente estudo teve por objetivo geral examinar as relações entre compreensão 

de texto e a elaboração de inferências no texto argumentativo. Participaram 100 crianças com idades entre 8 e 9 

anos, alunas do 3º e 4º anos do ensino fundamental de escolas particulares da cidade de Petrolina-PE. Os 

participantes foram individualmente entrevistados e após a leitura de cada bloco de texto foram realizadas as 

perguntas inferenciais, duas para cada tipo. As perguntas de estado se referiam às diferentes opiniões e pontos de 

vista veiculados no texto. Já as perguntas causais se referiam às justificativas de natureza causal que sustentam 

os diferentes pontos de vista. E as de previsão versavam sobre os pontos de vista ou justificativas ainda não 

apresentadas no texto, requerendo do leitor uma antecipação. As respostas às perguntas inferenciais foram 

analisadas por juízes independentes, sendo assim classificadas em quatro categorias: I (não responde); II 

(incoerente e/ou improvável); III (coerente e/ ou provável, mas incompleta) e a IV (coerente e/ou provável). Verificou-

se que os estudantes tinham bom nível de compreensão, de forma geral tendiam a dar respostas coerentes, porém 

incompletas. Observou-se a ocorrência de mais respostas classificadas como coerentes nas perguntas causais 

(168), seguidas pelas de previsão (126) e de estado (125). Novas pesquisas merecem ser conduzidas a respeito 

dessas relações entre inferências e tipo de texto, além de investigar outros tipos de inferências baseadas em outras 

classificações presentes na literatura. 

Palavras-chave: compreensão de texto, inferências, texto argumentativo, crianças. 

 
Abstract: Text comprehension is a complex and multifaceted phenomenon which involves the construction of a 

mental model of the situation described in the text. Inferences are looked upon as one of the most relevant points in 

the investigation of textual comprehension, considering that not all the information is explicit. However, the 

researches in this area have little investigated the inferences in argumentative text, which is supported by 

justification, presents viewpoints, and the author is required to justify and regard the arguments contrary to his 

positioning. Thus, the present study had as an overall objective to examine the relations between text 

comprehension and the elaboration of inferences in the argumentative text. Participants included 100 children aged 

8 to 9 years old, students of the 3rd and 4th years of elementary education in private schools in the city of Petrolina-

PE. The participants were individually interviewed and after reading each block of text the inferential questions were 

asked, two for each type. The state questions referred to the different opinions and points of view conveyed in the 

text. The causal questions referred to justifications that aid the different standpoints. And the prediction ones were 

about the points of view or justifications that had not been presented in the text yet, requiring an anticipation of the 

reader. The answers to the inferential questions were analyzed by independent judges, and were therefore classified 

into four categories: I (unresponsive); II (incoherent and/or improbable); III (coherent and/or probable, but 

incomplete) and IV (coherent and/or probable). It was verified that students had a good level of understanding, 

generally tending to give coherent yet incomplete answers. It was observed the incidence of a larger amount of 

answers classified as coherent in the causal questions (168), followed by the predictive (126) and state (125) 

questions. Further research studies deserve to be conducted on these relations between inferences and type of text, 

besides investigating other types of inferences based on other classifications present in the literature. 

Keywords: text comprehension, inferences, argumentative text, children. 
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15 - O EFEITO DE VARIÁVEIS LINGUÍSTICAS NA ESCRITA DO TEXTO NARRATIVO 

ON THE EFFECT OF LINGUISTIC VARIABLES IN THE NARRATIVE WRITING 
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Resumo: A escrita é uma competência cultural tão fundamental quanto complexa e difícil de construir. Este 

estudo procura verificar se a ortografia, a pontuação, o vocabulário e as dimensões do género textual da 

narrativa (organização da narrativa, marcação temporal, estrutura causal e construção da referência) são 

preditores do desempenho na escrita de textos narrativos e, qual dessas variáveis permite identificar com 

precisão os alunos em risco de apresentarem problemas na escrita deste género. Participaram neste estudo 

521 crianças do 3.º ano de escolaridade do Ensino Básico. As crianças foram avaliadas utilizando três tarefas: 

ortografia, pontuação e produção escrita. Os resultados sugerem que a ortografia, o vocabulário e as 

dimensões do género textual da narrativa são preditores do desempenho na produção da escrita narrativa, 

sendo o vocabulário e a organização da narrativa os que permitem identificar com maior precisão as crianças 

em risco de dificuldades na produção escrita do texto narrativo. Estes resultados sublinham a importância de 

uma conceção do desenvolvimento da escrita da narrativa como resultado do domínio de um conjunto vasto 

de dimensões linguísticas, destacando ainda a importância de o ensino da escrita contemplar dimensões 

centrais como o vocabulário e a organização da narrativa. 

Palavras–chave: produção escrita; texto narrativo; preditores. 

 
Abstract: Writing is a fundamental yet also complex and difficult cultural competence. This study investigated 

whether the spelling, punctuation, vocabulary and textual gender dimensions of the narrative (narrative 

organisation, time stamping, causal structure and construction of reference) are predictors of the performance 

in writing of narrative texts and if these variables allow the accurate identification of students at risk of 

experiencing problems in narrative writing. Five hundred and twenty-one third grade children participated in 

this study. The measures consisted of a punctuation, a spelling and a writing task. The results suggest that 

the spelling, vocabulary and dimensions of the narrative textual gender are predictors of the performance in 

the production of narrative writing. Vocabulary and narrative organisation are the variables that more 

accurately identify students at risk for difficulties in the production of narrative writing. These results highlight 

the importance of a conceptualisation of the development of the narrative writing as a result of the proficiency 

in a large set of linguistic dimensions, emphasizing also the importance of covering crucial dimensions, such 

as vocabulary and narrative organisation, in the writing instruction. 

Keywords: written production; narrative text; predictors 
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