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Apresentação

Em Competência em leitura: interface entre contextos psicosso‑
cial, familiar e escolar, os autores buscam mapear a competência em
o
leitura de alunos de 3 ano do Ensino Fundamental da cidade de
Santos (SP), bem como compreender, de forma abrangente, as variáveis que prediziam tal competência. Para isso, foi feita uma ampla
revisão do processo de aquisição de leitura, dos instrumentos disponíveis para avaliação das etapas envolvidas e também das avaliações
educacionais formais de amplo alcance, como a Provinha Brasil.
Destacamos a relevância da pesquisa ao analisar, simultaneamente, diversos fatores que têm se mostrado importantes para o
desempenho escolar, incluindo:
»»

»»

os aspectos cognitivos (como inteligência, compreensão auditiva, nomeação rápida e aspectos básicos da leitura, como
reconhecimento de palavras); e
os aspectos psicossocioambientais (como recursos e suporte
do ambiente familiar, nível econômico e educacional dos pais).

O formato final do livro torna a leitura prazerosa e fluida.
Acreditamos que os leitores se beneficiarão dos achados aqui relatados e das discussões levantadas.
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PSICOSSOCIAL, FAMILIAR E ESCOLAR

Esse enfoque certamente contribuirá para uma compreensão
mais aprofundada dos processos envolvidos na aquisição da leitura em alunos brasileiros, abrindo portas para intervenções mais
eficazes que possam colaborar com o fomento dessa competência
tão relevante para as nossas crianças.
Alessandra Gotuzo Seabra
em março de 2015
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