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RESUMO

O presente trabalho visa discutir os resultados de uma proposta didática referente à prática de leitura do gênero
textual receita culinária. Este estudo é um recorte de uma dissertação produzida no Mestrado Profissional em Letras
(Profletras), da Universidade Federal de Sergipe, Campus de São Cristóvão. A pesquisa revela dados sobre uma
turma de alunos do 6º ano, matriculados em um centro de atendimento educacional especializado, em SalvadorBa.
Fundamentase, sobretudo, na concepção de leitura como processo e atividade interacional de construção de sentido,
baseada nos aportes teóricos da Linguística Textual de autores como Koch e Elias (2012), Marcuschi (2010), Kleiman
(2001), Leffa (1996), entre outros.

Palavras-chave: Leitura – Gênero textual - Ensino

Résumé

Cet article présente les résultats d&39;une proposition didactique pour la pratique de la lecture de la cuisson de la
recette de genre. Cette étude fait partie d&39;un mémoire produit dans le Master professionnel des Lettre (Profletras),
l&39;Université Fédérale de Sergipe, Campus de SaintKitts. L&39;enquête révèle des données sur un groupe
d&39;élèves de 6e année, inscrit dans un centre d&39;éducation spécialisée à Salvador, Bahia. Elle est basée
principalement dans la conception de la lecture comme un processus et l&39;activité interactionnelle de construction
du sens, sur la base des contributions théoriques des auteurs textuels linguistique comme Koch et Elias (2012),
Marcuschi (2010), Kleiman (2001), Leffa (1996 ), entre autres.

Mots-clés: Lecture - Genre textuel – Enseigne

INTRODUÇÃO

A inclusão escolar de crianças com deficiência intelectual tem se configurado como um desafio a ser pensado e
discutido por toda a comunidade escolar, uma vez que as escolas passam a ser orientadas a partir da perspectiva do
paradigma inclusivo, cujo objetivo é o reconhecimento das diferenças e a promoção de uma aprendizagem
direcionada ao atendimento das necessidades individuais de todas as crianças, visando dirimir preconceitos e
discriminações Nesse sentido, o ensino de língua portuguesa no espaço escolar, marcado pela diversidade e
diferença, exige do professor procedimentos didáticometodológicos de ensino da língua materna que assumam uma
perspectiva inclusiva, por meio de práticas pedagógicas que se adaptem às necessidades específicas dos alunos e
possam ampliar e desenvolver competências e habilidades comunicativas, assegurando avanços significativos no
processo de letramento no uso das práticas sociais de leitura e escrita.

Assim, durante uma pesquisa ação desenvolvida no Mestrado Profissional em Letras  PROFLETRAS, cursado na
Universidade Federal de Sergipe/São Cristóvão, percebemos as dificuldades dos alunos, de uma turma do 6º ano,
matriculados em um centro de atendimento educacional especializado, em SalvadorBahia, em relação às práticas
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sociais de leitura.

Nessa direção, buscamos aportes em Soares (2004) que propõe uma aprendizagem da língua materna com foco no
letramento, uma vez que vivemos em uma sociedade letrada onde a fala e a escrita estão presentes em todos os
momentos..

Diante disso, elaboramos uma proposta didática articulando também aspectos teóricometodológicos da Linguística
Textual refrente ao ensino da leitura e de gênero textual, com a finalidade de contribuir para que os estudantes
pudessem desenvolver as habilidades de leitura, numa perspectiva enquanto processo. Os dados neste estudo,
referemse as atividades de leitura envolvendo questões sobre o gênero textual receita culinária estruturadas segundo
as etapas de antes, durante e depois da leitura (SOLÉ, 1998).

Assim sendo, este artigo busca discutir alguns dados obtidos durante a aplicação desta proposta em sala de aula.
Para tanto, apresenta além da introdução, os aportes teóricos para o trabalho da leitura a partir de gêneros textuais;
as etapas da proposta e os resultados de sua aplicação. Por fim, as considerações finais que o compõe.

1 CONSIDERAÇÕES SOBRE LETRAMENTO

O ensino de língua português na perspectiva do letramento, compreendido como as diferentes práticas sociais de
leitura e escrita, possibilita o acesso aos sujeitos aos mais diversos domínios da sociedade como o mundo do
trabalho, a família, a participação social e a escola, agência formadora que trabalha com a inserção no mundo
grafocêntrico.

Para tanto, é preciso valorizar a inserção dos alunos nas práticas sociais de leitura e escrita, numa concepção de
linguagem como forma de interação social (GERALDI, 1991) e de texto como “uma unidade de sentido tomada pelos
usuários da língua, em uma dada situação de interação, preenchendo uma função comunicativa reconhecível e
reconhecida, independentemente de sua extensão” (TRAVAGLIA, 1997).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (BRASIL, 1998) enfatizam uma perspectiva do
ensino da língua materna voltada para a função social da língua como instrumento de cidadania. Segundo essa
concepção:

[...] esperase que o aluno amplie o domínio ativo do discurso nas diversas situações
comunicativas, sobretudo nas instâncias públicas de uso da linguagem, de modo a
possibilitar sua inserção efetiva no mundo da escrita, ampliando suas possibilidades
de participação social no exercício da cidadania (BRASIL, 1998, p. 32).

Dessa forma, a língua é compreendida como um sistema marcado pela heterogeneidade que traz em seu bojo um
amplo espectro de níveis de variedades, e que tem como função social a interação do sujeito com a sua comunidade,
possibilitando o exercício da cidadania e participação ativa nesse contexto.

Historicamente, no Brasil, até o início dos anos 80, o ensino da língua portuguesa, nos anos iniciais da escolarização,
tinha como foco a alfabetização, ou seja, a apropriação do sistema de escrita alfabético e ortográfico. Assim, para que
a criança pudesse fazer uso das habilidades de leitura e escrita era necessário apropriarse do sistema alfabético e
ortográfico da língua, mas de maneira artificial e fora do seu contexto de uso social (SOARES, 2004, p.02). Nessa
década, a concepção de alfabetização sofreu mudanças significativas com o advento dos pressupostos teóricos da
teoria construtivista desenvolvida por Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1985), que permitiu compreender o processo
de construção de conceitos sobre a língua escrita realizada pela criança (SOARES, 2004). Contudo, ao desprezar
aspectos relevantes da alfabetização, como a sistematização da apropriação do sistema alfabético, o construtivismo
sofreu muitas críticas.

Os métodos de ensino alternavamse entre o sintético, preocupado com as “unidades menores da língua“ que
incluíam os métodos fônico e silábico, e o analítico que valorizava “as unidades maiores e portadoras de sentido“,
privilegiando assim os métodos da palavração, sentenciação e global (SOARES, 2004, p.03). Era preciso repensar
possíveis caminhos que articulassem as contribuições dos estudos desenvolvidos sobre a leitura e a escrita numa
perspectiva de prática social.

24/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/processos_de_leitura_uma_proposta_didatica_no_ensino_fundamental.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.29,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



A noção de letramento adotada no Brasil traz em seu bojo a valorização dos aspectos sóciohistóricos das práticas de
leitura e escrita, bem como os eventos em que atuam e suas possíveis consequências no contexto social,
diferenciandose do conceito de alfabetização (SOARES, 2004).

De acordo com Soares (2010, p.72), letramento “[...] é um conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e à escrita em
que os indivíduos se envolvem em seu contexto social”. Portanto, é impossível pensar em pessoas que não façam uso
da leitura e da escrita, sejam elas alfabetizadas ou não, pois a escrita é sempre algo presente no contexto social.
Nesse sentido, ao estar inserida em um ambiente letrado, a criança, antes de entrar na escola, já convive com uma
multiplicidade de textos, sejam orais ou escritos, fazendo usos sociais da língua.

2 CONCEPÇÃO DE LEITURA

Consideramos que ler, compreender e produzir textos é uma atividade de letramento que envolve uma rede complexa
de processos cognitivos, linguísticos e sociais interdependentes, porém com especificidades distintas. Em relação à
aprendizagem da leitura, fazse necessário refletir sobre as concepções de leitura e o processo cognitivo envolvido na
compreensão leitora, uma vez que o leitor aciona sua memória e ativa os diversos tipos de conhecimentos, exercendo
um papel ativo na construção dos sentidos.

De acordo com Leffa (1996), pesquisas acerca das concepções de leitura na perspectiva psicolinguística apontam
para coexistência de três modelos teóricos diferentes: ascendente, descendente e interativo.

O primeiro modelo defende uma concepção da leitura com ênfase no processamento de extração de significado cujo
foco principal é o texto. Esse modelo envolve o processo ascendente e concebe a leitura como um processo linear,
que parte das unidades menores (letras, palavras, frases) para as maiores, a fim de compreender por meio da análise
e síntese o significado das partes do texto(LEFFA, 1996).

A segunda perspectiva, oposta à anterior, enfatiza o leitor e sua atribuição de sentido ao texto. Chamado de processo
descendente, nesse modelo, o aprendizado da leitura direcionase a partir dos conhecimentos prévios do leitor para o
texto. A compreensão leitora desenvolvese durante o levantamento de hipóteses e inferências feitas pelo leitor em
contato com os aspectos textuais “título, gráficos, ilustrações, nome” (LEFFA, 1996, p. 15).

Leffa (1996) afirma que a leitura envolve processos complexos que não permitem o foco somente em uma
perspectiva, seja na extração de significado – com ênfase no texto  ou na atribuição de significado – com ênfase no
leitor. Afirma que é preciso ir além dessas perspectivas e propõe um terceiro modelo  interativo  que valoriza o que
ocorre no processo de interação entre texto e leitor. Esse modelo enfatiza a interação entre autortextoleitor, uma vez
que “para compreender o ato da leitura temos que considerar (a) o papel do leitor, (b) o papel do texto e (c) o processo
de interação entre leitor e o texto” (LEFFA, 1996, p. 17). Por fim, destaca que tais processos são dinâmicos e
desenvolvemse simultaneamente durante o ato da leitura.

Frith citado por Dehaene (2012) aborda os estágios de leitura ao afirmar que ler é uma atividade complexa, e exige da
criança o conhecimento dos diferentes etapas como: a logográfica ou pictórica, quando a criança faz uma
pseudoleitura, por meio da adivinhação visual global das palavras, uma vez que não decodifica a estrutura da palavra,
mas explora somente algumas pistas visuais como cor e formato para reconhecer as palavras.

Na segunda etapa, conhecida como fonológica, a criança desenvolve a segunda via da leitura, que associa cada
cadeia de letras a sua pronúncia, por um processo de conversão dos grafemas aos fonemas. Esse procedimento de
atribuir significado à leitura pela decodificação da letra em sons, se estabelece a partir da consciência fonêmica no
processo de aprendizagem da leitura. A terceira etapa, caracterizada como ortográfica, ocorre a automatização da
leitura pela via lexical, que coloca em paralelo as letras com o significado, a identificação da ortografia regular e
irregular das palavras, leitura pelo reconhecimento visual direto das palavras e do texto.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (BRASIL, 1998, p.6970), considera a leitura uma
atividade de produção de sentido ao destacar que:

[...] o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e
interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu conhecimento sobre o
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assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a linguagem, etc. Não se trata de
extrair informação, decodificando letra por letra, palavra por palavra. Tratase de
uma atividade que implica estratégias de seleção, antecipação, inferência e
verificação, sem as quais não é possível proficiência. É o uso desses procedimentos
que possibilita controlar o que vai sendo lido, permitindo tomar decisões diante de
dificuldades de compreensão, avançar na busca de esclarecimentos, validar no texto
suposições feitas. (PCN, 1998, p. 69).

O processo de interação entre leitor e autor por meio do texto, presente no PCN (BRASIL, 1998) reafirma a noção de
que a leitura não pode se ater apenas a um processo mecânico e reducionista de decodificação de palavras, com foco
na tarefa de identificar e extrair informações superficiais do texto e na garimpagem de aspectos formais, sem qualquer
análise e reflexão por parte do leitor.

Como bem aponta o documento, fazse necessário que o aluno desenvolva, em relação às atividades de leitura, as
estratégias “de seleção, antecipação, inferência e verificação, sem as quais não é possível proficiência” (PCN, 1998,
p. 69). Desse modo, a leitura vai além da decodificação das palavras, pois envolve tanto o processo de compreensão,
interpretação e avaliação do texto por parte dos leitores, quanto o estabelecimento de relações com outros textos e
com o contexto social vivenciado no trabalho de construção de sentidos, numa perspectiva reflexiva sobre a
linguagem tendo como ponto de partida o estudo de gêneros textuais.

Ampliando essa discussão, Kleiman (2001) afirma que a leitura é um processo social e cognitivo em que o leitor utiliza
diferentes níveis de habilidades para que ocorra a interação:

Dentro dessa visão do processo de leitura, isto é, como um conjunto de estratégias
cognitivas e metacognitivas de abordagem do texto, o ensino estratégico da leitura
consistiria, por um lado, na modelagem de estratégias metacognitivas, e, por outro,
no desenvolvimento de habilidades verbais subjacentes aos automatismos e
estratégias cognitivas. Este último tipo de instrução seria realizado através de
análise textual característica da desautomatização do processo (KLEIMAN, 2001,
p.50).

Assim, as habilidades linguísticas definidas pela autora como capacidades específicas, “cujo conjunto compõe nossa
competência textual, a nossa competência para lidar com textos” (KLEIMAN, 2001, p.50) demonstram que a leitura é
uma atividade interativa em que o leitor utiliza de diferentes habilidades para realizála.

No intuito de avaliar as habilidades de leitura na educação básica brasileira, o SAEB (Sistema de Avaliação do Ensino
Básico) estabelece por meio da Matriz de Referência de Língua Portuguesa da Prova Brasil (BRASIL/PDE, 2008) as
habilidades para a avaliação dos alunos da 4ª série/5º ano e 8ª série/9º ano do Ensino Fundamental (EF), divididas em
seis tópicos: procedimentos de leitura; implicação do suporte, do gênero e/ou do enunciador na compreensão do texto;
relação entre textos; coerência e coesão no processamento do texto; relações entre recursos expressivos e efeitos de
sentido e variação linguística.

De acordo com o documento, o professor deve desenvolver em sala de aula as habilidades básicas de leitura,
utilizando diferentes gêneros textuais, para que “os alunos adquiram familiaridade com temas e assuntos variados”
(BRASIL/PDE, 2008, p.24). No tópico referente ao Procedimento de leitura, são destacadas as seguintes habilidades:

D1 Localizar informações explícitas em um texto

D3 Inferir o sentido de uma palavra ou expressão

D4 Inferir uma informação implícita em um texto

D6 Identificar o tema de um texto

D11 Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato
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(BRASIL/SAEB, 2008, p.24).

A compreensão leitora requer do aluno estratégias cognitivas que envolvem algum grau de inferência. O SAEB
(BRASIL/PDE, 2008) coloca entre as habilidades de leitura a capacidade do leitor de inferir informações implícitas no
texto. Assim, ao não conseguir compreender uma informação, o leitor deve ativar outro nível de conhecimento no
processo de busca da informação do texto.

Em relação às estratégias de leitura em sala de aula, Solé (1998) afirma que no ensino de estratégias de
compreensão leitora deve predominar “[...] a construção e o uso de procedimentos de tipo geral, que possam ser
transferidas sem maiores dificuldades para situações de leitura múltiplas e variadas” (SOLÉ, 1998, p. 70). A autora
afirma que a leitura é um meio de interação entre o leitor e o texto, motivado por objetivos como: buscar informações
gerais ou específicas, estudar, seguir instruções, confirmar ou refutar um conhecimento prévio, devanear, produzir um
texto. Sugere que as atividades de compreensão leitora sejam elaboradas segundo as etapas de antes, durante e
depois da leitura (SOLÉ, 1998).

Para a etapa antes da leitura propõe que deva abranger ”motivação para leitura; objetivo da leitura; revisão
atualização do conhecimento prévio; estabelecimento de previsões sobre o texto e formulação de perguntas sobre ele”
(SOLÉ, 1998, p.89), fazendo com que haja uma postura ativa do leitor. Como estratégia para durante a leitura, a
autora apresenta as atividades de leitura compartilhada; confirmação ou rejeição das antecipações elaboradas antes
da leitura; localização do tema ou ideia principal; esclarecimentos de vocabulário desconhecido a partir da inferência
ou consulta do dicionário.

Em relação à etapa depois da leitura, recomenda atividades de elaboração de resumo; identificação das ideias
principais do texto, relacionadas com o objetivo de leitura e os conhecimentos prévios dos alunos; utilização do
registro escrito; troca de impressões a respeito do texto lido (SOLÉ, 1998, p.134).

Solé (1998) afirma a importância de o professor, como leitor proficiente, demonstrar por meio da mediação pedagógica
o processo pelo qual o aluno constrói o sentido do texto, ensinando de forma sistemática as estratégias necessárias
que utiliza para isso. Desse modo, os alunos poderão se apropriar paulatinamente dessas estratégias e
automatizandoas no processo de compreensão leitora.

Koch e Elias (2012) destacam a utilização dos conhecimentos prévios compostos pelo conhecimento linguístico,
textual e de mundo ou enciclopédico que devem ser ativados, buscando estabelecer uma construção ativa e
participativa do leitor, tanto no processo de compreensão de leitura quanto de escrita. Segundo Koch e Elias (2012), o
conhecimento linguístico diz respeito aos saberes acerca da estrutura da língua como semântico, sintáticos,
morfológicos, fonológicos e ortográficos necessários para o processo de decodificação do ato da leitura, possibilitando
ao leitor compreender e atribuir significados ao texto.

O conhecimento enciclopédico referese ao conhecimento de mundo decorrente do acúmulo de experiências sociais
adquiridos informalmente. O conhecimento textual, que se obtém a partir do contato com todo tipo de gêneros
textuais, seria os “conjuntos de noções e conceitos sobre o texto” (KLEIMAN, 2001, p. 16).

Em pesquisa realizada com alunos com deficiência intelectual, Figueiredo, Gomes e Fernandes (2007) destacam que
a mediação pedagógica, a convivência com leitores proficientes e atividades com revistas, jornais ou gibis, além de
outros gêneros textuais, beneficiam a inserção dos alunos no ensino formal de leitura. De acordo com as autoras, o
processo de aprendizagem de leitura,

[...] ocorre de forma progressiva, mas não linear. Os conflitos são
constantes e provocam mudanças cognitivas importantes para a formação
do leitor. Na apropriação da leitura, a mediação pedagógica é um fator
importante, no sentido de promover conflitos e desafios cognitivos
(FIGUEIREDO, GOMES, FERNANDES, 2007, p. 46).

Nesse sentido, a escola é a agência principal responsável pela imersão do aluno no ensino da leitura e escrita formal,
possibilitandoo usálas para além do contexto escolar, nas diversas situações comunicativas de linguagem. O PCN
(1998) preconiza um ensino do português voltado para seus usos sociais. Desse modo, ao assumir uma concepção
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interacionista da língua, os saberes classificatórios e os conhecimentos metalinguísticos deixam de ser o foco das
práticas de ensino, dando lugar à língua em função e o texto como objeto de ensino.

3 GÊNERO TEXTUAL

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1998), sugerem diretrizes e orientações que apontam para o uso dos
gêneros textuais no ensino da língua. Segundo o documento oficial, “os gêneros são determinados historicamente. As
intenções comunitárias, como parte das condições de produção dos discursos, geram usos sociais que determinam os
gêneros que darão forma aos textos” (PCN, 1998, p.26).

Marcuschi (2005,p.04) define os gêneros textuais enquanto “textos materializados que encontramos em nossa vida
diária e que apresentam características sociocomunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e
composição característica”. O autor afirma que são fenômenos históricos, vinculados às vidas cultural e social dos
sujeitos. Salientase, ainda, a importância do trabalho com gêneros textuais como fundamental para o exercício de
produções orais e escritas.

Em relação ao gênero instrucional, Koch e Fávero (1998) afirmam que o esse gênero textual objetiva direcionar ações
sequencialmente ordenadas e pertence à ordem do descrever um processo linear de observação. Assim, a receita
culinária é exemplo de gênero textual de sequência instrucional, sendo composta por uma estrutura formada pela lista
dos ingredientes, a imagem do prato pronto  representação icônica da receita  e o núcleo transformacional que
consiste na etapa da preparação inicial dos ingredientes até a fase final de conclusão do prato.

4 PRÁTICAS DE LEITURA EM SALA DE AULA: A PROPOSTA DIDÁTICA Tendo como referencial
teóricometodológico os pressupostos discutidos anteriormente, planejouse um trabalho no qual se oportunizaria o
contato progressivo dos alunos com o gênero textual receita culinária. Dessa forma, procuramos conhecer as
dificuldades e práticas de leitura dos alunos do 6º ano do ensino fundamental, matriculados em um centro de
atendimento educacional especializado, em SalvadorBahia, conforme a proposta didática desenvolvida a seguir.

PROPOSTA DIDÁTICA DO GÊNERO RECEITA CULINÁRIA

LEITURA DO GÊNERO RECEITA CULINÁRIA

OFICINAS OBJETIVOS ATIVIDADES MATERIAL DURAÇÃO

Oficina 1

Leitura

Reconhecer a finalidade do texto
em função do reconhecimento do
suporte, do gênero e da
contextualização;

Localizar informações explícitas;

Identificar o tema do texto;

Compreender o sentido de palavras
do texto;

Elaborar inferência;

Leitura
colaborativa.

.
Cópias do texto 30 min.

4 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DA PROPOSTA DIDÁTICA

A atividade analisada foi aplicada para 15 alunos, e inicialmente, como preparação prévia para a leitura do texto
“Salada de frutas”, foram empreendidas indagações para despertar a curiosidade, criar expectativas e motivar os
alunos para a leitura do texto principal, de forma a inserir a turma no contexto da interação leitora e verificar o que
conheciam sobre o texto a ser lido e observar o que sabiam sobre o assunto.
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Ao sondarmos os conhecimentos prévios dos alunos percebemos que a turma demonstrou interesse no assunto
proposto e não houve dificuldade em utilizar a experiência pessoal para compreender o que foi proposto. Houve uma
dinâmica interacional bem positiva. Questionados sobre o gênero textual receita culinária, 10% dos entrevistados
afirmaram não ter ouvido falar sobre o texto e não sabiam a respeito desse gênero. 78% dos alunos afirmaram que
conheciam o gênero textual; 50% preferiam ler textos que continham letras e imagens e 12% afirmaram que já haviam
visto o texto em programa de TV e internet.

A tabela a seguir apresenta a amostragem por aluno, evidenciando quais discentes utilizaram as estratégias de leitura.
Observamos quais estratégias foram mais constantes ou não. Notamos a presença maior da estratégia de
antecipação e inferência, consideradas por Solé (1998) estratégias básicas no ato da leitura.

ESTRATÉGIAS DE LEITURA

ALUNOS SELEÇÃO ANTECIPAÇÃO INFERÊNCIA VERIFICAÇÃO
A1 X X X X
A2 X X X
A3 X X X X
A4 X X
A5 X X X
A6 X X
A7 X X
A8 X X
A9 X X
A10 X X
A11 X X X
A12 X
A13 X X

Resultado dos alunos durante a leitura dos textos trabalhados

Apesar dos alunos utilizarem estratégias de decodificação, muitos não só liam devagar para ter certeza do que
estavam entendendo, mas também liam de novo uma parte do texto quando se distraiam. Notamos que alguns faziam
uso de estratégia de decodificação sem, contudo, serem capazes de recuperar o sentido do texto.

Quanto à habilidade de localizar informações explícitas no texto, os alunos foram instigados a, por meio do processo
ascendente, buscar no texto as respostas para as questões levantadas após a leitura. Iniciamos a compreensão do
significado explicito, usando estratégias de reformulação de questões eliciadoras para que os alunos localizassem as
informações na superfície textual.

Diante das análises, percebemos que a maioria dos alunos necessitou de estratégias de mediação para a
compreensão das palavras lidas. Os resultados apontam para a contribuição das ações mediadoras por meio de
estratégias leitoras no processo de apropriação do ato de ler, como prática culturalmente constituída. Dessa forma, a
eficácia das estratégias pode variar conforme o grau de compreensão dos alunos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir de nossos estudos, vimos que a proposta didática sobre gêneros textuais, em especial sobre receitas
culinárias, pode favorecer o desenvolvimento das capacidades de linguagem, ao ser utilizada para atividades de
leitura em sala de aula, ampliando a competência sociocomunicativa e o letramento dos alunos.

Ao elaborarmos as atividades de leitura buscamos colaborar para a formação do leitor ao propiciar níveis de
compreensão gradativos, partindo de questões mais simples para as mais complexas, no contato do aluno com o
gênero em estudo e seu propósito comunicativo. Assim, o desenvolvimento e aprimoramento da competência leitora e
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a utilização de estratégias cognitivas apresentamse como pontos de partida para as questões realizadas.
Focalizamos as estratégias de seleção, antecipação, inferência e verificação da leitura como necessárias para a
compreensão do texto a ser lido, com base nos conhecimentos que o aluno possuía sobre o tema discutido

As atividades didáticas permitiram verificar que a diferença no uso de estratégias pelos alunos pode ser atribuída ao
estágio de leitura que se encontram, e não somente à deficiência intelectual como aspecto determinante para o
avanço dos alunos com DI. Dessa forma, uma proposta pedagógica inclusiva deve considerar o tempo de
aprendizagem do aluno e a aquisição de habilidades que em muitos casos é mais lenta e difere de aluno para aluno
de acordo com a deficiência apresentada, o que torna a apropriação do sistema de leitura um grande desafio.
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