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RESUMO 

O presente trabalho é o resultado de inúmeras observações no campo da leitura e 

escrita, dentro da instituição da qual trabalho, analisando de forma detalhada toda a 

dificuldade dos profissionais de língua portuguesa e até mesmo de outras disciplinas 

em relação ao aluno que não compreende a função social da leitura. O ato da leitura 

é o mais importante na vida de uma pessoa, pois é ele quem vai transformar o 

indivíduo em um conhecedor do mundo a sua volta, e automaticamente transformá-

lo em um bom escritor. O objetivo do trabalho foi pesquisar e encontrar respostas 

para todas as dificuldades enfrentadas pelos profissionais de língua portuguesa em 

trabalhar com alunos do Ensino Fundamental II, da escola Municipal João Paulo II, 

no distrito de Castelo de Sonhos município de Altamira no estado do Pará, os quais 

não conhecem a função social da leitura e com isso apresentam problemas na 

escrita, devido a pobreza da leitura dos mesmos. O trabalho foi realizado em forma 

de estudo com referências bibliográficas de grandes nomes como, Paulo Freire, 

Rubem Alves entre outros. A pesquisa de campo em formato qualitativa e 

quantitativa, serviu para obter os resultados, onde foi pesquisado minuciosamente a 

forma com que os professores trabalham com a leitura e a escrita em sala de aula, e 

também o histórico dos alunos em questão, como por exemplo a base educacional e 

de aprendizagem dos mesmos. Após todos os questionários respondidos, avaliados 

e contabilizados, concluiu-se que os alunos da referida instituição, não tiveram uma 

base educacional de valor, e que a família também não coopera junto á escola para 

obterem bons resultados. A leitura será para sempre o principal elo entre o indivíduo 

e o conhecimento, portanto ela deverá ser tratada com prioridade dentro do campo 

da educação principalmente nos anos iniciais para despertar na criança o gosto da 

leitura. 

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Aprendizagem. Conhecimento. Dificuldade. 
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RESUMEN 

 

 

Este trabajo es el resultado de numerosas observaciones en el campo de la lectura y 

escritura dentro de la institución que el trabajo de examinar con detalle todas las 

dificultades de los profesionales de habla portuguesa e incluso de otras disciplinas 

en relación con el estudiante que no entiende la función social de la lectura. El 

objetivo era buscar y encontrar respuestas a todas las dificultades que enfrentan los 

profesionales de habla portuguesa que trabajan con los estudiantes de la escuela 

primaria II, la Escuela Municipal Juan Pablo II en el municipio de Altamira distrito 

Sueños Castillo en el estado de Pará, la que no conocen la función social de la 

lectura y con ello presentan problemas en la escritura, debido a la pobreza de la 

lectura de los mismos. El trabajo fue realizado en forma de estudio con referencias 

bibliográficas de grandes nombres como Paulo Freire, Rubem Alves entre otros. La 

investigación de campo en formato cualitativo y cuantitativo, sirvió para obtener los 

resultados, donde fue investigado minuciosamente la forma con que los profesores 

trabajan con la lectura y la escritura en el aula, y también el histórico de los alumnos 

en cuestión, como por ejemplo la base educativa y de aprendizaje de los mismos. 

Después de todos los cuestionarios respondidos, evaluados y contabilizados, se 

concluyó que los alumnos de dicha institución, no tuvieron una base educativa de 

valor, y que la familia tampoco coopera junto a la escuela para obtener buenos 

resultados. La lectura será para siempre el principal eslabón entre el individuo y el 

conocimiento, por lo que siempre debe ser tratada con prioridad dentro del campo de 

la educación. 

 

Palabras clave: Lectura. Escritura. El aprendizaje. Conocimiento. Educación. 

Dificultad. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

             A leitura e a escrita estará sempre presente na vida e no cotidiano das 

pessoas, mesmo que a tecnologia continue avançando, e surjam cada dia mais 

nativos digitais, o ato de ler e escrever continuará sendo tema de estudo e 

pesquisas de acadêmicos e observadores da educação em geral. Saber ler e 

escrever é mais do que simplesmente ter domínio ágil com as palavras, e sim abrir 

as portas do mundo em relação ao conhecimento.  

              A principal função da escrita é transmitir a representação mental, é olhar 

para o mundo a sua volta e explicar através das palavras. A leitura está ligada 

diretamente a escrita uma depende  exclusivamente da outra. 

Com base no conhecimento da realidade vivenciada na instituição de ensino 

como profissional, surgiu o tema sobre a dificuldade dos professores de língua 

portuguesa para trabalhar com alunos que não conhecem a função social da leitura 

e da escrita, como objeto principal da pesquisa, para se descobrir as possíveis 

causas das dificuldades, e a explicação para tamanha dificuldade dos alunos. Se faz 

necessário descobrir porque existe um grande número de alunos ingressando ao 

ensino fundamental II e ao ensino médio com inúmeras dificuldades na leitura, 

interpretação e escrita, sendo que atualmente o ingresso as universidades pontuam 

principalmente o conhecimento dissertado pelo aluno. 

               O fio condutor da pesquisa em questão, ou seja a problemática que 

instigou a pesquisa foi: até que ponto as estratégias de leitura estimulam e 

colaboram para o crescimento da compreensão de leitura e escrita dos alunos no 

Ensino Fundamental II. 

          A hipótese inicial deste estudo, é que a leitura e escrita é um dos principais 

instrumentos para que o indivíduo construa seu conhecimento e aprenda a exercer 

cidadania, daí a importância de despertar o prazer pela leitura e escrita nos alunos 

do Ensino Fundamental II. 

        Diante dos problemas enfrentados com a leitura e a escrita dos alunos, o 

objetivo geral do trabalho é: analisar e pesquisar todas as dificuldades enfrentadas 

pelos professores de língua portuguesa em se trabalhar com alunos do Ensino 

Fundamental II, da escola Municipal João Paulo II, no pequeno distrito de Castelo de 

Sonhos município de Altamira no estado do Pará, que não conhecem a função social 
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da leitura e com isso sofrem com problemas na escrita. Tendo como objetivos 

específicos: 

Destacar a necessidade do ato de ler desde a educação infantil para que o 

aluno possa chegar ao Ensino Fundamental II lendo e escrevendo corretamente. 

Investigar como os docentes enfrentam os problemas e as dificuldades dos alunos 

na ortografia e na leitura no contexto geral. 

Fazer levantamento de dados para descoberta das principais causas na 

dificuldade dos alunos e quais as metodologias usadas na referida instituição. 

A pesquisa tem o intuito de beneficiar a instituição de ensino do distrito de 

Castelo de Sonhos, quanto a sociedade em geral, provocando interesse e reflexões 

para mais estudos sobre o caso e melhorias no quadro educacional, pois o objetivo 

é formar cidadãos críticos, alunos que ingressem no Ensino Fundamental, Médio e 

Superior devidamente preparados. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Ler e escrever: uma função obrigatória da escola. 

               O homem pré-histórico já era um leitor e escritor, quando fazia seus 

registros nas paredes rochosas ou até mesmo em troncos de árvores. Ele sentia 

necessidade de registrar tudo a sua volta. O “ler” e “escrever” do chamado homem 

das cavernas, veio desde então se evoluindo até chegar a escrita alfabética dos dias 

atuais. Deve-se levar em consideração de que a leitura é um elemento fundamental 

no processo de aprendizagem. Para aprender escrever é preciso antes de tudo 

aprender a ler. 

                A leitura e a escrita são peças essenciais e de punho obrigatório na vida 

de todo indivíduo. A principal e única função prioritária de qualquer instituição de 

ensino, é justamente o ato de ensinar e aperfeiçoar a leitura e a escrita. Para Lerner 

(2002, p. 17) “Ensinar a ler e escrever é um desafio que transcende amplamente a 

alfabetização em sentido estrito.” A leitura e a escrita torna-se algo muito além do 

que apenas alfabetizar, precisa-se formar leitores críticos, e escritores com 

conhecimentos, pois nem todo escritor é um leitor. 

Sem dúvidas o ensinar ler se torna desafiador tanto para quem ensina 

quanto para o aprendiz. É como aprendemos ler na infância que implicará no leitor 

que nos tornaremos quando adultos.  

 

O necessário é fazer da escola um âmbito onde a leitura e escrita 
sejam práticas vivas e vitais, onde ler e escrever sejam instrumentos 
poderosos que permitem repensar o mundo e reorganizar o próprio 
pensamento, onde interpretar e produzir textos sejam direitos que é 
legítimo exercer e responsabilidades que é necessário assumir. 
(LERNER, 2002, p. 18). 

 
         A realidade da comunidade escolar na atualidade, são estudantes que não se 

esforçam para “pensar”, interpretar o que se lê, talvez por falta de profissionais 

qualificados ou devido ao sistema político que também não contribui para que toda 

essa situação venha ser revertida.  

       Além de alfabetizar, o educador deve instigar e motivar o seu aluno a ter prazer 

em ler, e saber entender o que se tem lido. A escola precisa tornar a leitura um 

momento prazeroso, e não apenas uma obrigação a ser cumprida na grade escolar. 

Porém ensinar ler e escrever não é uma tarefa tão fácil e simples quanto se imagina. 
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Existem inúmeras dificuldades em torno da aprendizagem, que variam do sistema 

político até as dificuldades de aprendizados dos próprios alunos. 

 
É papel da escola ensinar e motivar o aluno para que ele adquira o 
hábito da leitura. Mas deve-se destacar que para se obter um 
resultado favorável no que diz respeito à educação e, 
consequentemente, ao ensino da leitura e da escrita, a escola, 
juntamente com professores empenhados no seu trabalho, contam 
com o auxilio da família e da sociedade para esse fim. (SANTOS, 
2012, p. 18) 
 

O sucesso de um aluno no âmbito escolar é justamente o ler e escrever, ser 

crítico, pensante, interpretativo e argumentador, porém antes de mais nada, a escola 

e a família são peças fundamentais nesse processo. O educando deve estar 

amparado na escola e ter continuidade em casa do que aprendeu.  

 Freire (1982, p. 11) descreve que  “A leitura do mundo precede a leitura da 

palavra.” Escorregar pelas palavras, sem entender o que realmente elas querem nos 

passar, é algo sem sentido. Paulo Freire era pedagogo, educador e também filósofo. 

Foi o mentor da educação dos adultos, era conhecido por defender os então 

chamados “oprimidos”. 

Foi ele o responsável por defender as pessoas humildes, exatamente porque 

viver a realidade dos oprimidos pois viveu um uma das regiões mais pobres do país.  

 

A insistência na quantidade de leituras sem o devido adentramento 
nos textos a ser compreendidos, e não mecanicamente 
memorizados, revela uma visão mágica da palavra escrita. Visão 
mágica da palavra escrita. Visão que urge ser superada. A mesma, 
ainda que encarnada desde outro ângulo, que se encontra, por 
exemplo, em quem escreve, quando identifica a possível qualidade 
de seu trabalho, ou não, com a quantidade de páginas escritas. 
(FREIRE, 1921, p. 19) 
 

       É importante para uma criança que a leitura e a escrita não se tornem 

obrigações da escola, e sim que seja como uma brincadeira que contenha normas, 

onde ela se habitue e sinta prazer em treinar para se aperfeiçoar cada vez mais, e 

que vá percebendo que as portas da vida vão se abrindo, podendo escrever cartas, 

manuseando eletrônicos, expondo em uma simples folha de papel sentimentos, 

emoções e recordações, entre tantos outros meios de usar a escrita e a leitura.  
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O que precisa para que uma criança fique motivada por aprender a 
ler e a escrever, não é o conhecimento sobre a utilidade prática da 
leitura e escrita é a certeza de que, sendo capaz, lhe abrirá um 
mundo de experiências maravilhosas, permitindo-lhe compreender o 
mundo e tornar-se senhora do seu próprio destino. (FREIRE, 2004, 
p.11). 

 

É de extrema necessidade que a aprendizagem da leitura e da escrita esteja 

interligada com o interesse do discente, pois se o mesmo não mostrar interesse pelo 

aprendizado, surgirão quedas de rendimentos nas demais disciplinas. Um exemplo é 

a matemática. Se um aluno não souber ler e interpretar, como resolverá problemas 

matemáticos que precisam exclusivamente de interpretação dos enunciados. De 

acordo com Freire (1987), sabendo ler e escrever, o homem pode exercer de forma 

plena seus papéis sociais e políticos.  

Cabe as instituições de ensino fazerem averiguações precisas para 

identificação dos problemas enfrentados pelos alunos na leitura e na escrita. Fazer 

acompanhamentos periódicos, relatórios, reforços escolares entre tantos outros 

meios. A maior responsável por ensinar a ler e escrever é a escola, e é ela também 

muitas vezes a responsável por bloquear alunos não permitindo a libertação dele 

para o mundo das letras e das linguagens. 

 

2.1.1 Desafios decorrentes dentro da leitura e escrita. 

A leitura é considerada uma das origens do saber, uma das fontes do 

conhecimento. Segundo uma pesquisa realizada no ano de 2011, aponta que 60% 

da população considera a leitura essencial na vida do ser humano. 

 

A leitura, embora ação corriqueira nos dias de hoje, sobretudo nas 
regiões urbanas, não é natural. Não lemos comemos, respiramos ou 
dormimos. Para tanto, precisamos aprender o código escrito, 
socialmente aceito e a ter domínio sobre ele em todas as suas 
modalidades, quer práticas (como propagandas, receitas, notícias, 
informações, anotações) quer estéticas (como narrativas e poemas) 
(AGUIAR, 1996). 
 

Sabemos que a leitura é de suma necessidade, pois ela contribui para 

inúmeras áreas. Amplia o nível de conhecimento, ajuda o raciocínio crítico, provoca 

e excita a criatividade, aumenta de forma considerável o vocabulário e por fim torna 

fácil e prazerosa a escrita, pois sem leitura não existe a escrita e vice e versa.  
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O Ministério da Educação apontou no ano de 2014, uma realidade 

preocupante dentro do quadro da educação na rede pública de ensino. De cada 

cinco alunos, dois apresentam grandes dificuldades dentro da língua portuguesa. 

O ato de ler nos beneficia, porém deve-se ser praticada de maneira correta e 

eficaz. Não basta apenas ler as palavras, e sim ler de forma interpretativa e crítica o 

que as palavras nos mostra. Todavia temos muitos problemas e dificuldades  no que 

se diz respeito a leitura e escrita. 

A atualidade nos oferece um acesso muito grande a leitura em relação ao 

passado, mas em compensação forma leitores incapacitados de críticas e 

conhecimento. Com o avanço da tecnologia, a cada dia a leitura e a escrita estão 

acessíveis, porém o “internetês” influencia na qualidade de ambos. Alunos de 14 até 

18 anos, não conseguem interpretar o que leem, a escrita, o vocabulário e repertório 

são pobres. Sendo assim, fica cada vez  mais difícil para o professor em sala de 

aula. A má leitura irá prejudicar outras disciplinas, como matemática, geografia, 

história entre outras (AGUIAR, 2002). 

É preciso e necessário cobrar do poder público, o investimento na educação 

para levar as pessoas lerem. Os desafios dentro da leitura e da escrita são 

inúmeros. 

 

O desafio é (...) formar leitores que saberão escolher o material 
escrito adequado para buscar a solução de problemas que devem 
enfrentar e não alunos capazes apenas de oralizar um texto 
selecionado por outro. (...) O desafio é conseguir que os alunos 
cheguem a ser produtores de língua escrita, conscientes da 
pertinência e da importância de emitir certo tipo de mensagem em 
determinado tipo de situação social, em vez de se treinar unicamente 
como copistas que reproduzem – sem um propósito próprio – o 
escrito por outros, ou como receptores de ditados cuja finalidade – 
também estranha – se reduz à avaliação por parte do professor. (...) 
O desafio é conseguir que a escrita deixe de ser na escola somente 
um objeto de avaliação, para se constituir realmente num objeto de 
ensino (...) chegar a leitores e produtores de textos competentes e 
autônomos (LERNER, 2002, p. 27-29). 

    
A leitura e a escrita é a forma mais eficaz de inserir o indivíduo na sociedade 

de onde muitas vezes também é excluído, e é por essa razão que deve-se insistir na 

formação de leitores e escritores interpretativos críticos. Necessitamos da leitura e 

da escrita em todos os campos e setores da vida, está presente no dia a dia das 

pessoas, pois as letras estão nos rótulos dos supermercados, placas de 



16 
 

informações, manuais de objetos adquiridos entre inúmeras coisas. Ou seja, 

vivemos em um mundo letrado. 

De acordo com Elias e Koch (2008) a leitura está mais adiante de apenas 

exercer somente um lugar na vida das pessoas, mas sim unir o leitor sociável e o 

desenvolvimento cognitivo. 

A leitura precisa estar presente na vida do indivíduo de forma específica. Ela 

era vista como simples decifrador de códigos, o que atualmente é muito mais além. 

Os desafios enfrentados são inúmeros nas últimas décadas, pois o poder 

público não tem colaborado da forma que deveria para que os alunos tenham 

escolas públicas de boa qualidade, projetos de incentivo a leitura.  Sabemos que é 

de direito de todo brasileiro a aprendizagem da leitura e da escrita, e que é 

obrigação do governo garantir isso. 

Dentro dos de todos os desafios enfrentados, como má formação dos 

profissionais da área, escolas precárias, baixo salários dos profissionais, ainda deve-

se enfrentar os distúrbios de aprendizagem dos alunos que não possuem 

acompanhamento e que acarretam boa parte dos problemas aos quais alunos que 

chegam ao ensino fundamental II não tem uma boa leitura, e se leem não 

interpretam, sendo que atualmente o que mais é avaliado em concursos, 

vestibulares entre outros é justamente a boa leitura interpretativa e a boa escrita em 

textos, dissertações e redações. 

 

2.1.2    Os transtornos de aprendizagem no processo de ensino da leitura e 

escrita. 

O processo de aquisição da leitura e escrita difere de um indivíduo para 

outro. A forma de ensinar uma criança a ler e escrever deve ser um processo bem 

realizado, com cuidado, amor e dedicação. O profissional, professor no caso, precisa 

ter o preparo necessário para identificar os déficitis de linguagem procurando buscar 

soluções para enfrentar o problema em sala de aula (LERNER, 2002). 

Atualmente, as salas de aula até mesmo do ensino médio, e universidades, 

encontramos alunos com inúmeras dificuldades de interpretação e escritas, que 

certamente vem dos anos iniciais de escola. São jovens e adultos que passaram 

despercebidos, ou melhor dizendo, por “preguiçosos” e “burros” e que hoje pagam 

um preço alto em salas de aula.  Zorzi (2009) descreve as “Diversas são as causas 

que podem prejudicar a aprendizagem e todas elas precisam ser devidamente 
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consideradas”. São inúmeros os motivos dentro do campo de aprendizagem de uma 

criança com dificuldades de ler e escrever, o emocional é um dos  principais. 

As estatísticas apresentam resultados surpreendentes em relação a 

educação em nosso país. Os resultados mostram o desempenho dos alunos, que 

infelizmente não são nada satisfatórios. Isso claro afeta diretamente a sociedade em 

geral. 

Os motivos que ocasionam reprovação escolar, altos índices de desistências 

e reprovação escolar pode estar ligado ao lado emocional, familiar, falta de preparo 

do profissional, ingresso muito cedo na escola, ou seja, começar ser alfabetizado 

antes da idade correta e a dislexia. 

A dislexia é um transtorno da aprendizagem que afeta a leitura, escrita e a 

soletração. Segundo o que se tem pesquisado é o distúrbio que mais atinge as salas 

de aulas. Os distúrbios de aprendizagem afetam principalmente e diretamente a 

memória do aluno. Infelizmente para alguns profissionais e até mesmo para a 

família, alguns transtornos são encarados como preguiça e falta de interesse por 

parte do aprendiz. 

  

O processo de aprendizagem necessariamente envolve 
compreensão, assimilação (memória), atribuição de significado e 
estabelecimento de relações entre o conteúdo a ser aprendido e os 
conteúdos a ele relacionados e já armazenados. Nessa visão 
cognitiva a aprendizagem é um processamento resultante de 
processos cognitivos que envolvem sensação, percepção, atenção e 
memorias (operacional e de longo prazo) (ZORZI, 2009, p. 25) 

 

A memória é a principal parte do cérebro a ser “atacada” pelos transtornos 

de aprendizagens e esse processo o de aprendizagem, é justamente marcado pela 

memória. 

 Kandel (2003) cita que a “a atenção é um processo neural que se expressa 

no comportamento dos indivíduos e é observada pela capacidade de filtrar 

informações em diferentes pontos do processo perceptivo”. Se a atenção é afetada, 

automaticamente todo o processo de aprendizagem é comprometido, e cabe ao 

professor identificar logo no início para tratamentos e metodologias adequadas para 

que esse aluno supere essa barreira. 
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O educador, que é o agente que está a frente de seus educandos, precisa 

ser perceptivo e identificar os primeiros sinais de transtornos, sejam eles quais forem 

para poder ajudar seu aluno a passar por essa dificuldade. 

Segundo especialistas, a dislexia afeta em menor e maior grau de 

dificuldade, atingindo mais meninos do que meninas. É marcada por leitura muito 

lenta, falta de compreensão e dificuldade na pronúncia. Segundo Martins (2003), “a 

dislexia é uma dificuldade específica de leitura. É um transtorno inesperado que 

professores e pais observam no desempenho leitor da criança. Os sintomas da 

dislexia podem ser observados no ato de ler, de escrever ou de soletrar”. 

Entre dos distúrbios de aprendizagem, não está apenas a Dislexia como o 

vilão, cita-se também a Discalculia, Déficit de Atenção, Hiperatividade e a Disgrafia. 

A Discalculia é a dificuldade do aluno trabalhar com números, está ligada a 

matemática. O Déficit de Atenção afeta a concentração do aluno, o mesmo fica 

desatento “viajando”. A Disgrafia geralmente acompanha a Dislexia, pois o aluno 

encontra dificuldade na linguagem escrita. Por fim a Hiperatividade, transtorno no 

qual o aluno não consegue ficar parado, não consegue concentrar-se em algo e faz 

muitas coisas ao mesmo tempo.  

Na atualidade são comuns os distúrbios e transtornos que afetam a vida dos 

alunos. O que antigamente era tratado como preguiça e burrice, hoje felizmente tem 

nome e tratamentos específicos ajudando o aluno superar cada barreira. Tais 

distúrbios não tem cura, mas tem quadro de reversão. Quando se é trabalhado com 

profissionais da área, família e escola juntos, o índice é satisfatório. Isso faz com 

que alunos cheguem ao ensino médio e universidades lendo e escrevendo 

corretamente.  

 

2.2 O conjunto ler e escrever na educação para jovens e adultos. 

Durante muito tempo a educação para jovens e adultos passou esquecida, e 

não teve a atenção merecida. O adulto que não teve oportunidades de estudo e o 

jovem que por alguma razão não concluiu no tempo certo seus estudos, está 

amparado pela lei e tem o direito de voltar a sala de aula para aprender ler, escrever 

e ter uma formação acadêmica. A maior parte dos adultos voltam justamente para 

aprender o básico, pois sentem-se excluídos de alguma forma dentro da sociedade. 

Voltam para a escola para aprender o mais importante, o necessário, o básico para 

se viver na sociedade, aprender a ler e escrever. 
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Atualmente o que chamamos de Educação para Jovens e Adultos, EJA, que 

diga-se é uma denominação existentemente recente, todavia no período do Brasil 

colônia, os jesuítas já exerciam essa prática voltada a educação, pois as pessoas 

não possuíam proximidade com a escola, leitura e escrita. Toda e educação era 

transmitida verbalmente sem qualquer contato com a escrita, sendo assim, os 

educadores (jesuítas), ensinavam jovens e adultos pra prestarem trabalhos de 

manuseio humano (BARCELOS, 2010). 

Porém a intenção dos colonizadores não era inserir jovens e adultos na 

sociedade, mas sim por conveniência em benefícios próprios, como afirmam Soek, 

Haracemiv, Stoltz (2009, p.07),  

 

Desde o Período Colonial ocorreram as primeiras iniciativas de 
educação de adultos no Brasil, as quais tiveram início com a 
presença dos jesuítas, mas não houve prioridade para a educação 
dos indígenas e negros adultos. Assim, os primeiros alfabetizadores 
foram os jesuítas que visavam formar a população com base nos 
princípios religiosos, transmitindo normas de comportamento e 
ensinando ofícios necessários ao funcionamento da economia 
colonial. 

 

A educação vinda dos jesuítas tinha sim segundas intenções, porém mesmo 

havendo interesses por traz disso, ainda era o único meio de contato com a 

educação que havia na época. Os jesuítas foram obrigados a retirar-se do Brasil e 

assim parar com o trabalho de educação na época , segundo Brennand e Rossi 

(2009, p. 210): “o motivo principal de conduzir a expulsão dos jesuítas no Brasil foi a 

seguinte: eles educavam o cristão a serviço da ordem religiosa, e não, dos 

interesses do país”. Sendo assim a Companhia de Jesus foi expulsa do Brasil pelo 

Marquês de Pombal, e as pessoas que aqui viviam ficaram totalmente analfabetas, 

pois não existiam nem escolas e nem profissionais da educação. 

Até chegar nos dias atuais, a educação para as pessoas que por algum 

motivo não tiveram oportunidades de estudos passou por inúmeras evoluções e 

transformações. 

O EJA nada mais é que uma maneira ou opção de ensino que ajuda inserir 

cidadãos em na sociedade. Jovens com consecutivas reprovações, não seguem 

seus estudos no período do dia e partem para o período da noite, buscando 

aprendizado, buscando aprender aquilo que não conseguiram aprender enquanto 

crianças, até mesmo por transtornos de aprendizagem que não foram identificados 
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na educação infantil. Sendo assim, Oliveira, (2001, p. 15,16), define a Educação 

para Jovens e Adultos, 

 

A EJA é uma temática que se estabelece voltada a um público 
específico, composto de jovens ou adultos trabalhadores ou filhos de 
trabalhadores com baixo nível de instrução escolar, com uma história 
de vida ligada a ocupações profissionais não qualificados, urbanas 
ou rurais, com passagem curta e não sistemáticas pela escola.  
 

São pessoas de diferentes idades em busca do conhecimento, para 

melhorias de vida, para se sentirem inclusas no mundo globalizado da atualidade, 

em meio a tantas tecnologias e exigências do mercado de trabalho em tempo 

presente. São pessoas em busca de aprender a ler o mundo não apenas nas letras 

mas sim na vida real, no presente. 

              Freire (2003) descreve que, aprender ler, a alfabetizar-se é, antes de mais 

nada, aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto, não uma manipulação 

mecânica de palavras, mas uma relação dinâmica que vincula linguagem e 

realidade.  

Aprendemos as palavras, mas precisamos antes de mais nada aprender a 

conhecer o mundo em nossa volta. Quando unimos a alfabetização, a aprendizagem 

e o conhecimento nos libertamos para o mundo, do qual não ficaremos alienados a 

ignorância.  

 

2.2.1 A educação libertadora de Paulo Freire. 

Em nosso país quando o assunto é leitura e escrita para jovens e adultos, 

não se pode deixar de citar Paulo Freire. 

Admirável educador brasileiro, conhecido por valorizar o oprimido, Freire 

sempre defendeu a ideia de colaborar com a educação dos menos favorecidos, 

sempre foi contrário na educação “burguesa”, assim conhecida por ele como 

educação bancária.  “Não há razão para se envergonhar por desconhecer algo, 

testemunhar a abertura dos outros, a disponibilidade curiosa à vida, a seus desafios, 

são saberes necessários à prática educativa” (FREIRE, 1999, p. 153).  Para ele, 

nunca se é tarde para buscar o conhecimento, como também não deve-se 

envergonhar por não saber. 

Uma pessoa que nunca tenha tido contato com o âmbito escolar precisa 

buscar o conhecimento e contar com aqueles que lhe ajudarão, os profissionais da 
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educação. Não saber não é motivo para se envergonhar e não buscar, mas sim é 

considerado vergonha aquele que se fecha e não tem a coragem de buscar  o 

conhecimento. 

 

Falar de alfabetização de adultos e de bibliotecas populares é falar, 
entre muitos outros, do problema da leitura e da escrita. Não da 
leitura de palavras e de sua escrita em si próprias, como se lê-las e 
escrevê-las não implicasse uma outra leitura, prévia e concomitante 
àquela, a leitura da realidade mesma. (FREIRE, 1921, p. 25) 
 

O direito de ler e escrever, é fundamental para a vida das pessoas, 

especialmente nos dias em que vivemos, onde tudo gira em torno de textos e 

contextos. Uma está ligada a outra, para se escrever é preciso antes de mais nada 

ler. 

No início dos anos 60, a educação dos adultos passou por mudanças 

significativas, inclusive na área metodológica de ensinar, tendo como representante 

o educador Paulo Freire. Freire (1987), as pessoas que não soubessem ler e 

escrever não deveriam ser vistas como pessoas sem conhecimento e cultura, e sim 

que o crescimento intelectual delas, deveria dar-se conforme a condição vital de 

cada uma delas. 

As pessoas analfabetas, devem ser respeitadas pelo conhecimento que 

cada uma traz consigo, todo o indivíduo carrega dentro de si o seu conhecer, o seu 

parecer, e isso deve ser levado em consideração. 

 

Freire, trazendo este novo espírito da época acabou por se tornar um 
marco teórico na Educação de Adultos, desenvolvendo uma 
metodologia própria de trabalho, que unia pela primeira vez a 
especificidade dessa Educação em relação a quem educar, para que 
e como educar, a partir do princípio de que a educação era um ato 
político, podendo servir tanto para a submissão como para a 
libertação do povo. (SCORTEGAGNA; OLIVEIRA, 2006, p.5). 
 

A década de 60 foi marcada por inúmeros movimentos em relação a 

educação. Movimentos populares que obtiveram apoio de diversos segmentos da 

sociedade. 

 Freire (198, p. 13) “a concepção crítica, o analfabetismo nem é uma 

“chaga”, nem uma “erva daninha” a ser erradicada, nem tampouco uma 

enfermidade, mas uma das expressões concretas de uma realidade social injusta”. 

O poder público deve rever com cuidado a questão da formação dos profissionais da 
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educação, pois mesmo com tantas inovações no campo da educação, ainda existem 

educadores tradicionalistas que acabam “matando” alunos em sala de aula. O 

analfabetismo precisa de socorro aos olhos da sociedade.  

Em 1988 o Estado assume uma obrigação ainda maior com o EJA. A lei 

segundo a Constituição aprovada no ano de 1988, artigo 208, inciso I destaca “o 

acesso ao ensino fundamental gratuito, inclusive aqueles que a ele não tiveram 

acesso na idade própria” (BRASIL, 1988). 

A Educação de Jovens e Adultos é amparada pela lei e deve sim ser 

respeitada e inovada com o passar do tempo, pois é ela que oferece a chance aos 

que necessitam de conhecimento se libertar para o mundo. Por ser amparado pela 

lei, esse tipo de ensino EJA, exige algumas regras. A Lei de Diretrizes e Bases, LDB 

9394/96 (art. 32), exige: 

 

I o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 

básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;  
II. a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, 
da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a 
sociedade;  
III. o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em 
vista à aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de 
atitudes e valores;  
IV. o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 
solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a 
vida social. O ensino médio, conforme a LDB, tem como finalidades: 
I. a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos 
no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
II. a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, 
para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com 
flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 
posteriores;  
III. o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; e prática. (BRASIL, 1996, p. 23). 
 

 Nos anos 60 a população passava por uma carência no campo educacional, 

e Paulo Freire chegava representando essa carência desenvolvendo e defendendo 

uma educação mais humana, um ensinar ler e escrever de forma diferenciada, do 

que já se tinha visto no Brasil. Freire afirmava que a pessoa deve ser ensinada de 

dentro para fora.  

Paulo Freire começou a alfabetizar e aplicar seus métodos Freirianos, 

conseguindo atingir metas e objetivos significativos para o campo da educação e 

alfabetização, chegando alfabetizar em torno de 300 alunos em pouco mais de um 
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mês. Porém com o golpe de 64, foi considerado subversivo, preso e exilado. A 

educação dos adultos continua, entretanto, com a criação do MOBRAL, (Movimento 

Brasileiro de Alfabetização), movimento esse totalmente contrário aos métodos de 

Paulo Feire, que privilegiava o lado humano do aluno, essa preocupação então é 

deixada de lado. Freire sempre defendeu a ideia de que os educadores devem falar 

e ouvir os educandos.  

 

Direito deles de falar a que corresponde o nosso dever de escutá-los. 
De escutá-los corretamente, com a convicção de quem cumpre um 
dever e não com a malícia de quem fez um favor para receber muito 
mais em troca. Mas, como escutar implica falar também, ao dever de 
escutá-los corresponde o direito que igualmente temos de falar a 
eles. Escutá-los no sentido acima referido é, no fundo, falar com eles, 
enquanto simplesmente falar a eles seria uma forma de não ouvi-los. 
(FREIRE, 1921, p.30) 

           

   Um educador, um profissional da educação deve sempre estar pronto, 

sempre estar disposto a se oferecer ao seu aluno, deixar a arrogância de lado, e ter 

claro em mente de que se está ali para salvá-lo, e assim conquistar o espaço de 

educação libertadora, como Paulo Freire sempre defendeu. 

Para Freire (1921, p. 30) os profissionais que apenas falam e não são 

capazes de ouvir jamais serão cultas. “Pelo contrário, quem assim atua e assim 

pensa, consciente ou inconscientemente, ajuda a preservação das estruturas 

autoritárias”.  

Um educador acima de tudo precisa ter um lado humano, colocar sim suas 

emoções positivas em relação àqueles que precisam de atenção. Um profissional da 

educação é aquele que entra em sala dá sua aula e sai sem ao menos saber o que 

se passa com seu aluno, um professor abraça seu educando e se preocupa com sua 

vida fora da escola também. 

 

Só educadoras e educadores autoritários negam a solidariedade 
entre o ato de educar e o ato de ser educados pelos educandos; só 
eles separam o ato de ensinar do de aprender, de tal modo que 
ensina quem se supõe sabendo e aprende quem é tido como quem 
nada sabe. (FREIRE, 1987, p. 32) 
 

O mestre deve entender que a posição dele em sala de aula é de um 

transmissor do conhecimento, e não um ditador que impõe regras autoritárias, e é 

essa posição que Paulo Freire sempre pregou, uma educação humanista, cercada 
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de comprometimento e amor entre professor e aluno. Freire, retornou ao Brasil, 

depois de algum tempo, e hoje é reconhecido internacionalmente por seu trabalho 

de amor e dedicação a educação. 

 

2.2.2 As dificuldades e realidades no ensino da leitura e escrita nas turmas de 

EJA. 

O ato de escrever é uma forma de efetuar convicções, a partir de uma boa 

leitura, seja ela por palavras ou uma leitura do mundo em que vivemos. Apesar da 

tecnologia estar cada dia mais presente, pode-se observar que o número de obras 

escritas e impressas continua crescer. A prova disso são livros publicados dia pós 

dia e lançados aos público leitor, em diversos temas e assuntos. 

 
Há, portanto, uma arte de escrever – que é a redação. Não é uma 
prerrogativa dos literatos, senão uma atividade social indispensável, 
para qual falta, não obstante, muitas das vezes, uma preparação 
preliminar. A arte de escrever precisa assentar numa atividade 
preliminar já radicada, que parte do ensino escolar e de um hábito de 
leitura inteligentemente conduzido; depende muito, portanto de nós 
mesmos, de uma disciplina mental adquirida pela autocrítica e pela 
observação cuidadosa do que outros com bom resultado escrevam. 
(CÂMARA JUNIOR, 2009 apud TERRA e NICOLA, 2007 p.14 ). 

 

Escrever e ler é algo de extrema necessidade em nossa vida, talvez uma 

das maiores prioridades de uma pessoa, pois necessita-se estar incluso na 

sociedade através da leitura e da escrita. Lerner (2002), “O desafio é formar 

praticantes da leitura e da escrita e não apenas sujeitos que possam “decifrar” o 

sistema de escrita”. Para os educadores o conselho é não desanimar e persistir 

cada vez mais na formação desses leitores, pois além de escrever, deve-se saber 

escrever corretamente e ler com propriedade o que se está lendo. 

A realidade nas turmas de Ensino para Jovens e Adultos EJA, são de 

esforço, dedicação mas também de muita desistência. O jovem ou adulto, que por 

alguma razão não teve condições de continuar seus estudos, ou não teve a 

oportunidade de estudar, chega a escola depois de anos sem frequentá-la ou 

mesmo nunca ter frequentado uma. É a vez do educador, colocar em prática sua 

paciência e dedicação pela profissão, e primeiramente acolher esse indivíduo para 

que seu aprendizado seja eficaz proveitoso. Assim explica Freire, (1996, p. 22),  [...] 

“ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua produção 

ou sua construção”. 
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A pessoa que chega em sala de aula buscando perspectivas novas para a 

vida, principalmente na área emocional. Busca sentir-se valorizada, muitas vezes 

costumam dizer que estão ali em busca de um sonho, o sonho de ler. Porém a 

realidade de cada um não é tão simples. Sãos pais e mães de famílias, 

trabalhadores, que passam o dia lutando para sobreviver e que a noite tentam 

encontrar forças para estudar. Sabemos que o estudo a noite para esses 

principiantes no mundo da educação, torna –se difícil, pois trata-se de um ensino 

mais acelerado, o qual não se tem o tempo necessário para a dedicação máxima. 

Todo o ano letivo nas escolas, iniciam-se com as listas de chamadas 

lotadas, mas conforme os bimestres vão se passando a taxa de desistência é 

grande por parte desses educandos. As escolas muitas vezes cometem o deslize de 

fechar os olhos, e vão dando transferência aos poucos, para que essas mesmas 

salas de aula não sejam fechadas e muitos empregos sejam colocados em risco, 

com isso vão mesclando faltas, presenças e notas abaixo da média para esses 

desistentes. 

Cabe ao docente, também a tarefa de ajudar essas pessoas, tendo a 

paciência necessária, para que esses alunos não sejam rotulados como incapazes, 

o educador deve aceitar e admitir que sua formação geralmente é para discentes 

que estão na faixa etária correta de aprendizagem, e que se aceitam trabalhar em 

turmas de EJA, deve-se primeiro avaliar suas metodologias de ensino e trabalhar 

conforme se é necessário. 

Para Bastos, (2004), o projeto da EJA tem como objetivo uma formação 

humana, crítica e autônoma dos alunos e para isso, procura não encará-la como 

uma educação compensatória, cujos principais fundamentos são a de recuperação 

de um tempo de escolaridade perdido no passado. 

O Ensino para Jovens e Adultos precisa ser visto como uma alternativa de 

resgatar aqueles que por algum motivo não puderem ou não tiveram o aprendizado 

e conhecimento para o mundo. Ele não pode ser encarado como simplesmente um 

depósito de pessoas analfabetas, que estão ali apenas para aprender escrever o 

próprio nome e conhecer as letras do alfabeto. Eles precisam ser vistos como 

pessoas da sociedade que buscam reconhecimento. 
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Se antes a alfabetização de adultos era tratada e realizada de forma 
autoritária, centrada na compreensão mágica da palavra, palavra 
doada pelo educador aos analfabetos; se antes os textos geralmente 
oferecidos com leitura aos alunos escondiam muito mais do que 
desvelavam a realidade, agora, pelo contrário, a alfabetização como 
ato de conhecimento, como ato criador e como ato político, é um 
esforço de leitura do mundo e da palavra. (FREIRE,1987, p. 35). 
 

Talvez a responsabilidade maior seja do educador por manter esses 

educandos em sala de aula, sem fazer com os mesmo desistam de seus sonhos. A 

metodologia que esses profissionais aplicam, devem estar a altura desses discentes, 

para que os mesmos não se sintam incapazes e desistam logo no início. A formação 

de pedagogos deve ser revista em muitas faculdades do país, pois a falta de preparo 

dos profissionais acabam “matando” alunos em sala de aula. 

O Ministério da Educação tem elaborado bons materiais para se trabalhar 

nas turmas de EJA, porém existem profissionais mal preparados que aplicam a 

esses jovens e adultos, livros da criançada para que os mesmos leiam. Não é 

porque uma pessoa nunca esteve em contato com o mundo da educação, que a 

mesma deve ser tratada muitas vezes como criança. A educação de jovens e 

adultos deve ser levada mais a sério por parte dos profissionais da educação. 

 

2.3 A leitura e a escrita no ensino superior 

Em nosso país tem crescido consideravelmente a busca pela formação 

superior, pois a poder público tem oferecido programas que auxiliam cidadãos sem 

formação acadêmica a buscarem as universidades.  

 
Nos últimos anos, o número de faculdades particulares no Brasil 
cresceu freneticamente. Entre novembro de 2001 e julho de 2003, 
544 novos estabelecimentos de Ensino Superior foram autorizados a 
funcionar pelo Ministério da Educação. Dá quase um por dia. Desde 
1995, o número de estudantes cursando o Ensino Superior dobrou, 
num setor que movimentou 15 bilhões de reais no ano passado. 
(KOSTMAN, 2004, p.28) 
 

Pessoas que por inúmeros motivos não tiverem a oportunidades de cursar 

uma faculdade, estão indo atrás de seus sonhos de formação, porém a maior parte 

encontra uma grande dificuldade, que é a boa leitura e a boa escrita, para vencer os 

desafios universitários. 

A tecnologia predomina os dias atuais, entretanto mesmo com toda 

tecnologia digital e visual, a leitura ainda continua sendo a principal ferramenta para 
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nos levar ao conhecimento e a formação de indivíduos. Chega-se a conclusão de 

que a boa e famosa alfabetização não é capaz de formar bons leitores e escritores, 

e sim de que o letramento é o responsável pelo sucesso dos referidos atos. 

 
Pode-se definir alfabetização como o processo específico e 
indispensável de apropriação do sistema de escrita, a conquista dos 
princípios alfabéticos que possibilitem ao aluno ler e escrever com 
autonomia. Noutras palavras, alfabetização diz respeito à 
compreensão e ao domínio do código da escrita que se organiza em 
torno de relações da forma de produzir registro alfabético e 
ortográfico e a produção autônoma de textos. (ROJO, 2002, p. 35) 
 

Uma pessoa era considerada alfabetizada a partir do momento em que a 

mesma conseguia escrever o próprio nome e ler um pequeno bilhete, porém 

atualmente segundo pesquisas já não é mais assim que se procede.  

Muitos acadêmicos atualmente chegam as universidades sem fazer leituras 

críticas e interpretativas, a linguagem escrita por sua vez são fracas e sem 

conteúdos a nível de estudantes do ensino superior, vocabulários sem riqueza e 

erros ortográficos existentes em altos índices.  

 
A partir da década de 90 do século passado, a democratização do 
acesso ao ensino superior no Brasil, com a criação das 
universidades e faculdades isoladas em todo país, trouxe vantagens 
sociais importantes, mas não eliminou as desigualdades. Criou-se a 
falsa expectativa de que estudante universitário, só pelo fato de ser 
aprovado num vestibular, era um adulto pronto para aprendizagem 
dos complexos conteúdos presentes nos currículos dos cursos 
superiores. (BARRETO, 2000, p. 65) 

 

A realidade, é que não se existe tempo para voltar atrás e reparar os danos 

causados do passado, e sim tentar buscar o melhor desempenho possível e se 

adequar aos textos e contextos científicos dentro do curso escolhido.  Assim como 

na educação básica, o papel do professor de ensino superior também é muito 

importante. Será través dele que se tentará resgatar e oferecer oportunidades para 

que esse acadêmico consiga superar suas dificuldades na linguagem oral e escrita. 

A formação acadêmica depende exclusivamente da leitura e da escrita. 

Martins (2002) esclarece que acadêmicos das universidades precisam possuir 

comprometimento superior em relação a sociedade e eles mesmos, porque é na 

maioridades, que a leitura de obras e relatos mais complexos, que levará a um 

vocabulário mais amplo e rico em palavras. Para isso o profissional deverá indicar 

bibliografias aos seus acadêmicos, que por sua vez certamente não as conhecerão. 
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Os educandos sem dúvida terão dúvidas, dificuldades em entender e compreender 

certos textos indicados, entretanto será com o hábito de ter acesso a textos 

científicos que se tornará mais fácil com o passar do tempo adequar-se a vida 

acadêmica, alcançando a formação superior. 

 

2.4  O dever do educador no progresso da leitura e escrita do educando  

Ensinar ler e escrever não é uma tarefa fácil, exige muito por parte dos 

profissionais ligados a essa questão. É obrigação da escola que o aluno consiga 

escrever corretamente e ler de forma crítica e objetiva, porém cabe ao aluno 

também essa responsabilidade. 

 
Formar leitores autônomos também significa formar leitores que 
sejam capazes de aprender a partir dos textos. Para isso, quem lê 
deve ser capaz de interrogar-se sobre sua compreensão, estabelecer 
relações entre o que lê e o que faz parte de seu acervo pessoal, 
questionar seu conhecimento e modificá-lo, estabelecer 
generalizações que permitam transferir o que foi aprendido para 
outros contextos diferentes‖. (SOLÉ, 1998, p. 72). 
 

Mais de 50% dos alunos do ensino fundamental, não sabem ler e escrever 

corretamente como deveriam, e infelizmente a realidade leva esses mesmos alunos 

a terem dificuldades em outras disciplinas por não saber ler e não saber o que estão 

lendo. O profissional tem uma grande responsabilidade nas mãos quando opta por 

entrar em uma sala de aula. Cabe ao professor buscar meios de ensinar esses 

educandos, o que não aprenderam na educação infantil.  

 

Para que a instituição escolar cumpra com sua missão de comunicar 
a leitura como prática social, parece imprescindível uma vez mais 
atenuar a linha divisória que separa as funções dos participantes na 
situação didática. Realmente, para comunicar ás crianças os 
comportamentos que são típicos do leitor, é necessário que o 
professor os encarne na sala de aula, que proporcione a 
oportunidade a seus alunos de participar em atos de leitura que ele 
mesmo está realizando, que trave com eles uma relação “de leitor 
para leitor”. (LERNER, 2002, p. 95).  
 

O aluno deve ser desafiado todos os dias. O professor não deve ler para ele 

todo o tempo, e sim mesclar. Ele deve sim fazer o papel de leitor, mas também 

incentivar o aluno a ler.  
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Ao adotar em classe a posição de leitor, o professor cria uma ficção: 
procede “come se” a situação não acontecesse na escola, “como se” 
a leitura estivesse orientada por um propósito não-didático – 
compartilhar com outros um poema que o emocionou ou uma notícia 
jornalística que o surpreendeu, por exemplo. Seu propósito é, no 
entanto, claramente didático: o que se propõe com essa 
representação é comunicar a seus alunos certos traços fundamentais 
do comportamento leitor. (LERNER, 2002, p. 95). 
 

A leitura realizada pelo educador nos primeiros anos de escolarização é 

muito importante para o desenvolvimento do aluno. O profissional fazendo uma 

leitura diária com alunos que ainda não sabem ler, servirá de estímulo e exemplo 

para ele. É fundamental para uma criança ainda na educação infantil, que a mesma 

tenha contato com livros, pois isso abrirá portas na imaginação dela e a imaginação 

irá fluir, despertando a vontade de aprender a ler as letras em si, pois o mundo ela já 

começou a ler. 

O aluno deve ser estimulado a ler e pensar. Existe uma diferença gigantesca 

em alunos de redes públicas de ensino e redes particulares, justamente pelo 

material didático oferecido. Geralmente os materiais das escolas particulares, 

estimulam o educando a raciocinar, enquanto nas escolas públicas muitas vezes 

faltam material para se trabalhar com esses alunos. 

  

Tudo começa quando a criança fica fascinada com as coisas 
maravilhosas que moram dentro do livro. Não são as letras, as 
sílabas e as palavras que fascinam. É a estória. A aprendizagem da 
leitura começa antes da aprendizagem das letras: quando alguém lê 
e a criança escuta com prazer. (ALVES 2002, p. 41) 
 

O professor deve manter com seus educandos conversas que desperte o 

prazer pela leitura, e não interrogatórios cansativos, que faça com que desmotive 

eles a ler.  

 
Quando termina a história, em vez de interrogar os alunos para saber 
o que compreenderam, prefere comentar suas próprias impressões – 
como faria qualquer leitor – e é a partir de seus comentários que se 
desencadeia uma animada conversa com as crianças sobre a 
mensagem que se pode inferir a partir do texto, sobre o que mais 
impressionou cada um, sobre os personagens com que se 
identificam ou os que lhes são estranhos, sobre o que elas teriam 
feito se houvessem tido que enfrentar uma situação similar ao 
conflito apresentado na história... (LERNER, 2002 p. 97). 

 

Atualmente nas escolas, joga-se a responsabilidade apenas para o professor 

de língua portuguesa pelo fracasso da leitura e escrita dos alunos, porém isso é uma 
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obrigação de todo educador, independentemente da disciplina de formação. Ao 

corrigir uma prova de geografia por exemplo, o professor tem a obrigação de corrigir 

erros ortográficos de quem realizou a prova, pois antes de ser professor de 

geografia, ele é um profissional da educação.  

Para Sodré (2008, p.13) 17 “Cada um aprende de um jeito diferente, 

dependendo de sua história de vida, de suas experiências”. O profissional da 

educação também deve levar em consideração e aceitar a forma como cada um 

aprende, pois somos seres humanos diferentes um dos outros e que chegam a 

escola com bagagens de conhecimentos diferentes.  

Enfim, o professor coloca nas mãos da criança a responsabilidade de 

aprender ler sendo ele o responsável por fazer isso acontecer, ele é o principal ator 

nesta obra. 

 

2.5 Orientações para aplicação na metodologia da leitura em sala de aula 

Como visto anteriormente o papel da leitura é muito importante na vida de 

uma pessoa. Cabe a escola juntamente com o professor escolher métodos para 

serem aplicados que faça com que desperte no aluno o interesse pela leitura. 

 

 (...) o professor deve proporcionar várias atividades inovadoras, 
procurando conhecer os gostos de seus alunos e a partir daí 
escolher um livro ou uma história que vá ao encontro das 
necessidades da criança, adaptando o seu vocabulário, despertando 
esse educando para o gosto, deixando-o se expressar. (SOUZA, 
2004, p.223) 
 

Silva (1987), apresenta algumas ideias para tornar o momento da leitura 

mais interessantes, que devem ser aplicadas ainda na educação infantil, para que 

as crianças cresçam e cheguem ao ensino fundamental II, com o hábito de ler e 

interpretar. 

É fundamental que a criança tenha prazer pela leitura e faça disso um prazer 

que levará para a vida adulta.  A partir do momento que uma pessoa encara a leitura 

como hábito prazeroso, esse ato não mais será uma obrigação, e seu conhecimento 

será garantido cada vez mais.  

 Lerner (2002) descreve que dentro do âmbito escolar, os educandos devem 

ter acesso e contato com os mais variados gêneros textuais, necessitam ter 

costumes habituais de atividades ligadas a leitura e produções escritas, para que 
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cada vez mais sejam praticados os dois atos, e se chegar mais perto da leitura e 

escrita atual. 

Atualmente encontram-se uma dificuldade muito grande em alunos que 

chegam ao 6º ano sem ler e escrever corretamente, porém se analisado cada 

um desses alunos, chega-se a conclusão de que os mesmos tiveram uma 

base fraca, onde não foram estimulados desde a educação infantil a ler e 

escrever. 

Toda instituição escolar deve ter uma boa proposta pedagógica, pois é 

justamente uma proposta aclara aplicada na fase da alfabetização que 

garantirá que os educandos aprendam. 

 
A função do educador não seria precisamente a de ensinar a ler, mas 
a de criar condições para o educando realizar a sua própria 
aprendizagem, conforme seus próprios interesses, necessidades, 
fantasias, segundo as dúvidas e exigências que a realidade lhe 
apresenta. Assim, criar condições de leitura não implica apenas 
alfabetizar ou propiciar acesso aos livros. Trata-se, antes, de dialogar 
com o leitor sobre sua leitura, isto é, sobre o sentido que ele dá, 
repito, a algo escrito, ideias, situações reais ou imaginárias 
(MARTINS, 1994, p. 34). 
 

Não se nasce gostando de ler. O ato da leitura é adquirido com o passar do 

tempo, e é justamente o educador que será o mediador deste ato tão importante 

também para a escrita. O professor será a ponte que ligará o amor pela leitura e 

aluno.  Caberá a ele lapidar os diamantes todos os dias pois a tarefa é árdua, porém 

se bem trabalhada os resultados serão significativos. Um professor não pode 

apenas ler para seus alunos, mas sim instiga-los a buscar cada vez mais, pois um 

bom leitor será um escritor excelente. Logo:  

 
Para tornar os alunos bons leitores – para desenvolver, muito mais 
do que a capacidade de ler, o gosto e o compromisso com a leitura -, 
a escola terá de mobilizá-los internamente, pois aprender a ler (e 
também ler para aprender) requer esforço. Precisará fazê-los achar 
que a leitura é algo interessante e desafiador, algo que, conquistado 
plenamente, dará autonomia e independência. Precisará torná-los 
confiantes, condição para poderem se desafiar a ―aprender 
fazendo. Uma prática de leitura que não desperte e cultive o desejo 
de ler não é uma prática pedagógica eficiente (BRASIL, 1997, p.58). 

 

É de extrema importância que o profissional da educação esteja sempre em 

constantes formações de capacitação, para que o mesmo esteja levando para a sala 
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de aula formas de inovação e motivação aos educandos. Porém, mesmo sendo 

importante, não pode ser a única alternativa a ser seguida.  

As salas de aula devem ser ambientes “diferentes” do normal. O profissional 

deve procurar sempre levar formas diferentes e criativas para dentro do ambiente 

escolar. 

             Caravantes e Ledur (2006) citam que sempre insistimos com nossos alunos 

no sentido que eles jamais devem se limitar à leitura de notas de sala de aula ou de 

cópias xerocadas de capítulos isolados. Uma ideia, é sondar os alunos, 

principalmente no ensino fundamental II, assuntos que os mesmos se identifiquem. 

Ao descobrir, levar a eles recortes de revistas e jornais sobre o assunto. Se um 

aluno gosta de esportes por exemplo, procurar reportagens, documentários sobre 

aquilo, e ao final discutir entre colegas e professor variados assuntos, finalizando 

com uma boa obra escrita sobre aqui.  
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3. METODOLOGIA 
 
 
3.1 Local da Pesquisa  

O presente trabalho monográfico, foi desenvolvido segundo uma pesquisa 

de campo com o tema A dificuldade dos professores de língua portuguesa para 

trabalhar com alunos que não conhecem a função social da leitura e da escrita, cujo 

o objetivo principal é a obtenção do título em licenciatura plena em Letras com 

ênfase na Língua Espanhola, pela instituição de ensino superior, União das 

Faculdades de Mato Grosso – UNIFAMA.  

A pesquisa foi realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental João 

Paulo II, situada no pequeno Distrito de Castelo de Sonhos, município de Altamira 

estado do Pará, distrito esse que encontra inúmeras dificuldades no campo 

educacional, por se tratar de um distrito a mil quilômetros de distancia de sua sede, 

a cidade de Altamira, No Estado do Pará. 

A escola conta com educação infantil, ensino fundamental e ensino de 

jovens e adultos – EJA, com aproximadamente seiscentos alunos, nos três períodos. 

Pela sondagem feita na instituição, os alunos não tem hábito de leitura, porém a 

escola possui alguns projetos que envolvem leitura e escrita, mas que são poucos 

para sanar as dificuldades desses alunos. 

 

3.2 Tipo de Pesquisa 

A metodologia aplicada para a referida pesquisa de campo em questão, foi a 

pesquisa qualitativa e quantitativa, modos esses que darão ainda mais ênfase ao 

projeto e melhor aperfeiçoamento a finalização do trabalho monográfico, facilitando 

ainda mais os resultados conclusivos.  

Foi realizada pesquisa em material bibliográfico para mais aprofundamento 

do assunto. Depois da visita ao âmbito da referida escola, foram propostas 

pequenas atividades de leitura e escrita para sondagem desses alunos, antes dos 

questionários propostos. 

O presente trabalho monográfico, também irá colaborar com a instituição 

mencionada, na questão de apresentar junto a administração escolar, ideias e 

sugestões para auxiliar no ensino e na aplicação da leitura e escrita. 

 Minayo, (2001, p. 16), “entendemos por metodologia o caminho do 

pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade. Neste sentido, a 
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metodologia ocupa um lugar central no interior das teorias e está sempre referida a 

elas”.  

A metodologia é um dos ramos da lógica, é através dela que se consegue 

respostas para as mais diversas abordagens de variados temas e assuntos. Ela 

ocupa o principal lugar dentro de uma boa pesquisa. 

 Minayo (2001, p. 22), “O conjunto de dados quantitativos e qualitativos, 

porém, não se opõem”. Um método complementa o outro dentro das ciências 

sociais, e os dois juntos apenas somam para os resultados.  

Metodologicamente, modos quantitativos e qualitativos, unem-se em busca 

de um único objetivo, não havendo separação ou bifurcação.  

Para Lakatos e Marconi (2003, p.52), citam que “em nossa percepção, a 

relação do pesquisador com os sujeitos a serem estudados é de extrema 

importância. Isso não significa que as diferentes formas de investigação não sejam 

fundamentais e necessárias”. 

Uma boa pesquisa precisa ter levantamento de dados, análises e 

questionamentos, independentemente de que forma eles serão aplicados. Precisa-

se da averiguação correta dos dados levantados para uma conclusão satisfatória. 

Ou seja, é apenas por meio de pesquisas que se chega ao ponto chave do problema 

estudado.  

             Lakatos; Marconi (2003, p. 55) salienta que “em segundo lugar, destacamos 

como importante a apresentação da proposta de estudo aos grupos envolvidos. 

Trata-se de estabelecermos uma situação de troca”. É de extrema necessidade, 

segundo o olhar das autoras, que deve-se expor de forma clara a proposta ao grupo 

de pessoas que serão objetos de estudos. No caso da instituição de ensino a ser 

pesquisada no presente trabalho será proposta uma base de troca, onde a escola 

autoriza a pesquisa no campo, e a própria pesquisa ajudará a escola com proposta 

de métodos atualizados no campo da leitura e da escrita. 

No mundo acadêmico, o de ensino superior de formação, a pesquisa 

qualitativa e quantitativa em ciências sociais e humanas, é uma questão muito 

discutida e aplicada no estágio final do curso em questão. 

Japiassu (1978), descreve em sua obra “Nascimento e Morte das ciências 

Humanas”, a compreensão de pesquisas científicas, exatas, biológicas e física, 

segundo a visão geral de importantes autores.  
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O referido escritor procurou estudar muitos autores e seus posicionamentos, 

para então explanar sua conclusão relacionada a esses estudos. Para ele o texto 

tem papel fundamental, fornecendo opções introdutórias a um pensamento crítico 

sobre problemas epistemológicos.  

Para Japiassu (1978) “a ação constitui a mola fundamental da ciência”, ou 

seja, não basta apenas teoria, e sim ação, movimento. É necessário ir a campo 

pesquisar e estudar os problemas, para assim converter em solução para os 

mesmos. O autor nos ajuda a entender melhor o campo da ciência, seja ela humana, 

social ou biológica. 

 

3.3 Coleta de Dados 

             Foi coletada informações por meio de observações no local e aplicação de 

questionários destinados para educadores, questionários esses que facilitaram as 

conclusões que foram obtidas diante de suas respostas.  

 

3.4 Análise de Dados 

 Após a entrega e devolução dos questionários, foram feitas as análises e os 

respectivos gráficos para a confirmação dos dados obtidos, pois somente com os 

pareceres de professores e alunos será possível a criação dos respectivos gráficos.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

         Por meio da pesquisa realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

João Paulo II, no pequeno Distrito de Castelo de Sonhos, Município de Altamira, 

Estado do Pará no decorrente ano de 2018, com os professores de Língua 

Portuguesa da referida instituição, chegou-se ao resultado de 100% dos 

questionários respondidos pelos mesmos, onde afirmam em unanimidade a 

primordialidade da leitura interpretativa e da escrita para produções textuais. Os 

alunos da referida instituição tem leitura deficiente, principalmente as turmas de 6º a 

8º ano. Não respeitam pontuação, gaguejam muito e 80% dos mesmos não 

entendem o que foi lido. Percebeu-se também que os professores das demais 

disciplinas questionam a leitura dos alunos, porém não cobram a leitura dos 

mesmos, quando em suas aulas os alunos não leem os respectivos conteúdos, 

sendo os próprios professores que executam essa função. 

       Como relata Lerner (2002), o processo de ensino da leitura e da escrita é 

totalmente superior, vai além de apenas alfabetizar, pois o objetivo é tornar cidadãos 

interpretativos e não apenas leitores de palavras. 

 

Gráfico 1: Em sua opinião a leitura e a escrita é primordial para o desenvolvimento 

de produções de textos? 

 

Fonte: Bellon (2018) 

 



37 
 

            Diante dos percentuais obtidos na pesquisa, fica extremamente claro que é 

de suma importância entender o que se leu para escrever, adquirindo excelentes 

produções textuais. Se o aluno não tiver uma boa leitura, certamente sua escrita não 

será de boa qualidade.  

           Freire (1982), diz que não se pode apenas ler palavras, é necessário 

compreende-las, entendendo o que realmente as mesmas querem nos passar. 

Portanto, fica claro, que antes mesmo de aprendermos a escrever, precisamos 

saber ler corretamente. As duas funções devem andar lado a lado. 

 

Gráfico 2: Qual a metodologia utilizada nas produções de textos na escola? 

 

Fonte: Bellon (2018) 

           Perante os resultados obtidos na pesquisa de campo, 38% dos profissionais 

da área de língua portuguesa utilizam como metodologia para produções textuais 

em grande parte, jornais e revistas, onde trabalham em torno de recortes e colagens 

que interagem com os textos. Em segundo lugar, entram as cartas com 31%, 

trabalhando gênero textual carta ao leitor, utilizando revistas como suporte. As 

literaturas, as quais deveriam ser essenciais para o trabalho diário dentro da 

disciplina de língua portuguesa, ficam sendo usadas em terceiro lugar com 23% das 

respostas obtidas pelos questionários das pesquisas de campo. 

            De acordo com Souza (2004), para que se consiga o despertar de um aluno 

pelo gosto da leitura, o professor deve sempre buscar formas inovadoras para se 

trabalhar. Deve-se conhecer o seu aluno, o seus gostos e a partir daí buscar 

literaturas de acordo com tais preferências. 
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Gráfico 3: Os conteúdos e métodos utilizados na escola estão adequados à 

realidade dos alunos? 

 

Fonte: Bellon (2018) 

 

              Através da pesquisa realizada, obteve-se 80% das respostas, como positiva 

aos métodos em relação aos conteúdos propostos. Os alunos vivem em contato 

direto com as metodologias aplicadas. Apenas 20% dos professores, não 

concordam com tais metodologias e conteúdos aplicados em sala, justamente 

devido a realidade que esses alunos vivem no dia-a-dia.  

            Como relata Brasil (1998), deverá sempre ser buscado práticas, que facilitem 

ao aluno, a propriedade de exprimir oralmente e também escrito tudo aquilo que a 

ele foi aplicado. Buscar sempre metodologias eficazes, e adequadas para as 

produções textuais.  
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Gráfico 4: Existe material didático suficiente para ministrar suas aulas? 

 

Fonte: Bellon (2018) 

 

             Diante da pesquisa realizada na referida instituição de ensino no Distrito de 

Castelo de Sonhos, conclui-se que a mesma não possui um bom acervo, tornando-

se insuficiente para o desempenho de um bom trabalho. O material didático usado 

em sala de aula, pode ser considerado fraco, não é um material que trabalhe a 

interpretação do aluno.  

             O acervo literário é o principal item a ser levado em consideração quando o 

assunto é leitura. O aluno não deve ficar aprisionado apenas aos livros didáticos dos 

conteúdos de sala de aula. O crescimento intelectual do aluno cresce a medida que 

o mesmo torna da leitura um hábito e não uma obrigação.  

              Brasil (1998), aborda propostas ao profissional de Língua Portuguesa que 

elabore atividades com a leitura e com a escrita fazendo com que o aluno se 

desenvolva enquanto leitor, e, que domine a produção de diversas modalidades de 

textos. Porém, primeiramente, para que se trabalhe de forma correta no quesito 

leitura e escrita, a instituição de ensino deve sim ter um bom acervo de material em 

sua biblioteca, para que o professor possa explorá-lo de forma significativa em sla 

de aula. 
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Gráfico 5: O ambiente escolar com acervos literários influencia no bom 

desenvolvimento de ensino-aprendizagem da leitura e escrita dos alunos? 

 

Fonte: Bellon (2018) 

 

              O processo de ensino-aprendizagem dos alunos, deve-se primeiramente ter 

profissionais, que antes de tudo amem o que estejam fazendo, e busquem a cada 

dia o aperfeiçoamento do ambiente escolar, melhorando e facilitando assim a ponte 

entre aluno e professor neste processo. Para que um profissional trabalhe de forma 

satisfatória com seus alunos em torno da leitura e da escrita, é de suma importância, 

que se tenha na instituição, um bom acervo literário, para que influencie ainda mais 

o processo ensino-aprendizagem. 

          Colomer (2007) refere-se em sua explicação que o educador e o ambiente 

escolar devem tornar a leitura algo que vá além do que simplesmente ler, destaca a 

importância do aluno ter total liberdade e acesso ao acervo literário da escola, o que 

em muitas escolas infelizmente nem biblioteca existe. Sabe-se que o se o aluno tiver 

acesso liberado ao contato direto com os livros, sua escrita será de excelente 

qualidade. 
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Gráfico 6: Os pais participam ativamente das reuniões e no desenvolvimento dos 

seus filhos? 

 
Fonte: Bellon (2018) 

 

             Uma das grandes dificuldades encontradas no campo escolar, é a 

participação assídua dos pais na vida educacional dos filhos. Convencer os pais, 

que a participação deles, torna-se essencial para a vida dos educandos, é uma 

tarefa árdua, e na maioria das vezes impossível. 

            Quando o professor trabalha em conjunto com a família, os resultados são 

gigantescos, porém a realidade é outra. Os pais, em sua maioria, apenas 

frequentam a escola em festividades, ou quando a presença dos mesmos é 

solicitada com urgência.  

            A família e a escola formam um elo e juntas, envolvidas no processo escolar 

tornam  o aprendizado do aluno satisfatório. Quando o aluno sabe que os pais se 

interessam pelos seus estudos, ele sente-se valorizado, sua auto estima eleva-se e 

a vida escolar torna-se mais atrativa pra ele, desenvolvendo de forma positiva seu 

processo de aprendizagem. Santos (2009), garante que a família e a escola são 

pontos de sustentação do aluno, e quanto maior for a união entre ambas as partes, 

mais vitórias na vida do educando. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO 

                

             O presente trabalho teve como problematização toda a dificuldade que o 

professor de Língua Portuguesa tem ao trabalhar com alunos que tem uma enorme 

dificuldade na leitura, sendo esse ato, o de ler, um dos mais importantes para o 

indivíduo, pois é a leitura que abre as janelas do mundo do conhecimento e da 

vivência em sociedade. 

             Dentro do campo da educação muito se questiona sobre a interação da 

leitura e da escrita, sobre alunos que chegam ao Ensino Fundamental II e até 

mesmo ao Ensino Superior não tendo uma boa leitura, o que automaticamente 

reflete na escrita, uma vez que as duas estão entrelaçadas.  

              Ao término do presente o trabalho, percebe-se que o conhecimento do 

professor em relação a leitura deve ser realizada no começo do trabalho que o 

mesmo irá fazer com seus alunos, certo de que se a o aluno tiver contato com o 

mundo da fantasia através de livros infantis, histórias contadas que despertem seu 

imaginário, a leitura automaticamente se realizará. 

              Os profissionais da educação devem ter o domínio das habilidades 

essenciais para elaborar práticas de leitura como hábito e com resultados 

satisfatórios para o educando, dando como oferta, qualidade no seu crescimento em 

sociedade, tendo sempre o apoio escolar, para que possa contribuir com o 

aperfeiçoamento de todos os trabalhos que gire em torno da leitura.  

             Durante toda a pesquisa de campo realizada na instituição do Distrito de 

Castelo de Sonhos, foi nítida a conclusão de que mais da metade dos alunos não 

tem contato com a leitura em seus lares, não possuem um momento ou ambiente 

propício para leitura, eles não possuem um relacionamento de parceria com a 

família. A escola procura elaborar pequenos projetos que envolvem a família, porém 

não obtem o resultado esperado por parte dos mesmos. Portanto, fica claro que a 

família e a escola devem andar juntas, unidas em busca do mesmo objetivo.  
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APÊNDICE  

 

Apêndice A. Questionário aos professores da escola. 

             Caro professor (a) solicito sua colaboração para esta pesquisa que será de 

muita importância para os estudos que estou realizando para finalizar o curso de 

Licenciatura em Letras com ênfase em Língua Espanhola pela União das 

Faculdades do Mato Grosso. O estudo trata da DIFICULDADE DOS 

PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA TRABALHAR COM ALUNOS 

QUE NÃO CONHECEM A FUNÇÃO SOCIAL DA LEITURA E DA ESCRITA. Solicito 

o preenchimento de todas as questões propostas.  

De antemão agradeço sua participação. 

Responsável: Andréia Farias Bellon 

 

QUESTIONÁRIO AOS PROFESSORES E EQUIPE PEDAGÓGICA 

1) Em sua opinião a leitura e a escrita é primordial para o desenvolvimento de 

produção de textos? 

(     ) Sim                                  (     ) Não                             (     ) Nem sempre 

 

2) Qual a metodologia utilizada na produção de textos na escola? 

(     ) Desenhos                (     ) Literaturas                     (     ) Jornais e revistas 

(     ) Cartas   

(     ) Outros   Quais_____________________________________________ 

 

3) Os conteúdos e métodos utilizados na escola estão adequados à realidade 

dos alunos? 

(     ) Sim                                  (     ) Não                           (     ) Deixa a desejar 

 

4) Existe material didático suficiente para ministrar suas aulas? 

(     ) Sim                                  (     ) Não                             (     ) Insuficiente 

 

5) O ambiente escolar com acervos literários influencia no bom desenvolvimento 

de ensino-aprendizagem da leitura e escrita dos alunos? 

(     ) Sim                                  (     ) Não                             (     ) Não influencia 

 

6) Os pais participam ativamente das reuniões e no desenvolvimento dos seus 

filhos? 

(     ) Sim                                  (     ) Não                             (     ) Raramente 
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7) O que você considera importante a escola ensinar para incentivar o aluno a 

desenvolver o gosto pela leitura e produção de textos? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

8) Qual é a maior dificuldade encontrada pelos alunos do Ensino Fundamental II 

no que se refere à produção de textos e a leitura? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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ANEXO 

 


