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RESUMO 

O presente trabalho aborda a tema A Dificuldade de Interpretar Textos, compreende-
se a análise de quais as causas dessas dificuldades e apontamento de possível 
desfecho para estes problemas. O tema foi aprofundado com suporte de vários 
autores e depoimentos de educadores em relação às maiores problemas 
encontrados em sala de aula, possibilitando-se solucionar alternativas para estes 
labores. Porém a coleta de dados foi realizada na Escola Municipal Vista Alegre no 
mês de maio e junho foi entrevistado as equipes diretivas e docentes do 7º ano do 
ensino fundamental que utilizei a coleta semiestruturada. A conclusão foi um estudo 
de caso e suas construções finais. Mostra que este tema requer uma busca 
constante do movimento de novos conhecimentos, e compromete-se com a função 
do professor seu estar no mundo e com a transformação de si e dos demais. 

Palavras-chave: Dificuldade; texto, Interpretar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                               

 ABSTRACT 

El presente trabajo aborda el tema La Dificultad de Interpretar Textos, se comprende 
el análisis de cuáles son las causas de esas dificultades y apunte de posible 
desenlace para estos problemas, este tema fue profundizado con el apoyo de varios 
autores y testimonios de educadores en relación a las mayores problemáticas 
encontradas en el aula, posibilitando el suelo de alternativas para estar labores. Pero 
la recolección de datos fue realizada en la Escuela Municipal Vista Alegre en el mes 
de mayo y junio fue entrevistado con los equipos directivos y docentes del 7º año de 
la enseñanza fundamental que utilizaba la recolección semiestructurada. La 
conclusión fue un estudio de caso y sus construcciones finales. Muestra que este 
tema requiere una búsqueda constante del movimiento de nuevos conocimientos, y 
se compromete con la función del profesor su estar en el mundo y con la 
transformación de sí y de los demás. 
Palabras clave: Dificultad; texto, Interpretar. 
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l.. INTRODUÇÃO 
 

No segundo capitulo do embasamento teórico com o conhecimento linguístico 

para desenvolver a interpretação, o ensino de leitura a concepção e o procedimento 

de aprendizagem pelo educando, o leitor, nesse caso, ao interagir com o texto a 

partir dos seus conhecimentos e experiências, consegue  compreender. 

Capitulo três a leitura proficiente: um meio para se alcançar a cidadania, a 

escola defronta-se com algum problema que demarcam profundamente o campo e o 

alcance de sua ação, onde o trabalho pedagógico poderá ter relação direta com as 

necessidades da vida do educando e sua relação com o mundo. 

Capitulo quatro a leitura e interpretação: processos e dificuldade na sua 

aquisição o ato da leitura pode ser simples, diligente, reflexivo é característica do ser 

humano, por qual ela nada mais é que um ato de compreensão do mundo 

globalizado, que ao se tratar ensino-aprendizado de Análise estratégia não se pode 

deixar de referir sobre a contribuição da Didática portuguesa, porém não 

esquecemos que uma proposta generalista acaba deixando de lado questões 

específicas deste conteúdo. 

Em 2012, o desempenho dos estudantes brasileiros em leitura piorou em 

relação a 2009. De acordo com dados do Pisa- (Programa Internacional de 

Avaliação de Alunos), o Brasil caiu dois pontos na última avaliação, ficando em 55º 

posição do ranking em leitura. Temos 49,2% dos alunos brasileiros que não alcança 

o nível 02, ou seja, não são capazes de deduzir informações explicitas do texto. 

Esses índices confirmam o fracasso da escola em ensinar os estudantes a ler e 

alcançar o nível 06 como teto. 

O quinto capitulo os métodos da pesquisa que utilizou-se de campo de 

abordagem Qualitativa de natureza e ação descritiva. Pois desta forma de 

abordagem ao problema, com o tema A dificuldade de interpretar textos na Escola 

Vista Alegres com a turma do Ensino Fundamental no Município de Terra Nova do 

Norte-MT. 

          Atualmente a leitura tem sido o centro das discussões nos âmbitos 

educacionais. Com propostas de vários Programas e Projetos pelo governo para 

incentivar o hábito de leitura da população tais como: Política Nacional do Livro, 
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Leitura e Biblioteca (Fome de livro), entre outros. Porém, esse acesso, não foi 

suficiente para despertar o hábito da leitura causando graves consequências dentro 

e fora da escola, demonstrando que existem muitos alunos que não sabem ler e com 

dificuldades de atuação na vida social, os alfabetos funcionais. 

             As metas descritas no Plano Municipal de Educação, principalmente a meta 

13, que é fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e 

modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, o projeto Sala de 

Educador da Escola Municipal Vista Alegre, no Município de Terra Nova do Norte-

MT, busca promover encontros para o planejamento coletivo e individual dos 

professores que desenvolverão projetos de estudos e intervenção pedagógica, 

segundo as necessidades de aprendizagem das turmas.                                                                                                                                                                                                                                                 

            Com o objetivo de continuar o projeto desenvolvido no primeiro semestre e, 

enquanto acadêmicas do curso de Letras, optamos por pesquisar e aplicar a 

proposta de intervenção pedagógica que será desenvolvido com os alunos do 9º 

Ano do Ensino Fundamental, de acordo com os descritores e objetivos não 

alcançados na avaliação. A partir do perfil dos alunos, serão elaboradas as 

atividades lúdicas através de sequência didática específica para alfabetizar, 

desenvolver e superar as dificuldades de leitura.  

           O trabalho organiza-se em partes: que abordará os estudos acerca das 

concepções da leitura e sua aplicação no ensino e produção textual com analise dos 

dados obtido por meio de questionários que apresenta alguma contribuição do 

trabalho para o ensino da leitura e produção de texto no Ensino Fundamental, tendo 

clareza das concepções que grassa a escola nos dias de hoje.  

       Incentivo a leitura nas escolas exige reflexões por parte do corpo docente, 

sobretudo quando a metodologia adotada. A leitura deve fazer parte do cotidiano da 

escola, não só da disciplina de língua Portuguesa, mas de todas as atividades que o 

aluno realiza, ele faz uso da prática, a qual auxilia no raciocínio lógico. 

Nesse sentido, a leitura não deve ser trabalhada de modo descontextualizado 

do meio sociocultural do aluno, mas tentando atender as necessidades do mesmo, 

sendo assim com o desenvolvimento desse trabalho, pretende-se analisar com mais 

detalhes e maior profundidade meios de trabalhar textos informativos; procurando 

compreender a relação entre cada pequeno procedimento pedagógico e o processo 
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através do qual o educando torna dificultada sua interpretação, e muitas vezes, não 

entende e mensagem nele contida; por isso, a preocupação em despertar nos 

alunos o interesse, o desejo e a curiosidade de ler e compreender.  

Além do conhecimento da língua, outros tipos de informação não visual são 

importantes na leitura. Como o conhecimento sobre o assunto de que se trata o 

texto. É possível que um leitor não consiga ler um texto que embora escrito numa 

língua que ele domina, trate de um assunto que ele não tem informações. 

Nessa perspectiva, das seguintes questionamentos: até que ponto os 

educando é capaz de compreender essa problemática? A qualidade de literatura de 

alunos nas séries iniciais e finais é suficiente para uma interpretação correta do 

texto? Se não, onde está o erro? Na leitura ou na dificuldade que o educando tem de 

decodificação? Será que a formação dos professores da atualidade tem sido 

suficiente para corrigir essa problemática? Essa questão norteará, a problemática 

apresentado neste artigo numa tentativa de justificar as razões dessa pesquisa que 

demostra conseguirem a enfrentar as dificuldades reveladas pelos educando. 

Demostrar também nesta monografia um relato de entender o presente 

estudo precisamos indagar o pretérito, no entanto alguns fatos que lá acorreram 

foram os pontos cruciais que se encontra atualmente. 

No período Jesuíta entre os séculos, (XVI-XVII), esnobava-se oportunidade 

de estudar os adultos analfabetos, e quando se notaram em instruir os índios, essa 

instrução se volta para as crianças em especial por que era considerado mais fácil 

de deixar a cultura pagã que o adulto. Desse modo cultivou-se uma proporção 

contra adulto analfabeto, que pode ser índio, negro ou pobre, independentemente de 

sua raça. A partir então, a discussão sobre analfabeto sempre foi colocação em 

segundo plano colocado de lado em toda trajetória da educação brasileira que 

percorre ate hoje.    

 . 

 

 



15 

 

CAPÍTULO ll..1  CONHECIMENTO LINGUÍSTICO PARA DESENVOLVER A 

INTERPRETAÇÃO 

 Para entender o presente estudo, precisamos pesquisar o passado, porém 

alguns fatos que lá ocorreram foram os pontos cruciais que vivenciamos atualmente. 

No Brasil, a partir do período jesuíta entre séculos, (XVI-XVII), ignorava-se a 

oportunidade de estudo aos adultos analfabetos, e quando se pensaram em instruir 

os índios, essa instrução se voltou para as crianças, em especial, pois eram 

consideradas mais fácil de deixar a cultura pagã que o adulto. Desde então, cultivou-

se um preconceito contra adulto analfabeto, quer seja ele índio, negro ou pobre, 

independentemente de sua raça. A partir então, a discussão sobre o analfabeto 

sempre foi colocado de lado em toda a trajetória educacional brasileira.    

Como futuro professor, sou critico e responsável, predisposto à mudança, à 

aceitação do diferente. Nada que experimentei em minha atividade cultural 

inacabado e consciente, que envolve necessariamente em um nível mais profundo a 

embelezar que só os seres éticos podem romper no espaço vital. 

          Apesar das novas concepções de alfabetização e de mudanças nas práticas 

de ensino de leitura e escrita, considerando esta tarefa de responsabilidade de todos 

os componentes curriculares e não somente de Língua Portuguesa, por que os 

educandos ainda concluem o Ensino Fundamental sem saber ler e escrever. Os 

resultados internacionais (PISA), os nacionais (SAEB, Prova Brasil), os Estaduais e 

da Escola Municipal Vista Alegre, ainda vem revelando o baixo desempenho dos 

estudantes em leitura, demonstrando o fracasso da escola em ensinar os alunos a 

ler e gostar de ler. (ALBUQUERQUE, 2012 P. 18). 

A partir da conclusão do educandos desses níveis está longe aquém ao preito 

desejado, estaquia a clareza e evidencia do desempenho titilar da escola na ação da 

produção da educação, porém essa escola só não consegue êxito para se fazer um 

ótimo trabalho, precisa de força tarefa das famílias, projeto e docentes. 

Dedicar-se por uma formação de qualidade e reflexão dos professores a 

respeito da nova estratégia de ensino, por exemplo: sequência didática básica e 

tencionando um caminho a ser seguido e um ponto de partida para que a escola e 

os educadores, da Escola Vista Alegre, repensam o lugar da leitura tão 
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desprestigiada e pouco valorizada, enquanto instrumento fundamental no processo 

de alfabetização.  

 Para tanto, LAJOLO (1985) a leitura é um processo de interlocução, mediação 

de leitor e autor. Não é jogo de adivinhações.  

 O ensino de leitura e interpretação requer conhecer a concepção de leitura e 

o procedimento de aprendizagem pelo educando. O leitor, nesse caso, ao interagir 

com o texto a partir dos seus conhecimentos e experiências, consegue compreender 

as informações explicitas e implícitas que alfabetizar e letra são duas ações 

distintas, mas não inseparáveis, ou seja, é preciso ensinar a ler e escrever nos 

contexto das práticas sociais. 

 Para BAKHTIN (1990 apud POSSARI; NEDER, 2001, p. 18) afirma que a 

leitura estabelece diálogo com o interlocutor, não aceitar o que o texto diz, é um 

processo de compreensão. 

 A leitura como objeto de conhecimento, deve ser ensinada através de todos 

os professores no planejamento coletivo colaborativo, para que o educando torne-se 

um leitor autônomo e competente em todas as áreas do conhecimento, porém este 

ensino precisa acontecer em situações contextualizada e significativa, levando o 

educando a reconhecer a leitura como uma atividade social que permita a sua 

atuação no cotidiano. 

 O ensino de leitura e interpretação requer conhecer a concepção de leitura e 

os procedimentos de aprendizagem pelo aluno. Segundo KOCH (2014), “A leitura é, 

pois, uma atividade interativa altamente complexa de produção de sentidos que se 

realizam evidentemente com base nos elementos linguísticos presentes na 

superfície textual...”. O leitor, nesse caso, ao interagir com o texto a partir dos seus 

conhecimentos e experiências, consegue compreender as informações explícitas e 

implícitas. KOCH (2014, p. 11). 

 Destacar-se a leitura como interação de sentido de leitura e interpretação 

requer conhecer a concepção de leitura e os procedimentos de aprendizagem pelo 

aluno. O leitor, nesse caso, ao interagir com o texto a partir dos seus conhecimento 

e experiências, consegue compreender as informações explícitas e implícitas. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares de Língua Portuguesa; e o uso desses 

procedimentos que possibilita controlar o que vai sendo lido, permitindo tomar 
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decisões diante de dificuldades de compreensão, avançar na busca de 

esclarecimentos, que pode validar no texto suposições feita. (Brasília: MEC/SEF, 

1998, pp. 69-70). 

 Sabe-se que a leitura não se resume apenas ao ato de ler, identificar letras, 

palavras e frases. Vai muito, além disso, o aluno precisa compreender o que lê, 

relacionado com situações do dia a dia. De acordo com as Orientações Curriculares 

Básicas compreendes que: 

 Na contemporaneidade, ler consiste em atribuir significado ao objeto de leitura 

que pode ser um texto, uma imagem estática ou em movimento. Com a leitura as 

informações se agregam numa trama de conhecimento no qual podemos encontrar 

característica formais, topológicas, cromáticas e também os saberes já construídos 

pelo leitor ( Orientações Curriculares para a Educação Básica de MT, 

2009,2010,2011,p.13. 

 O texto reforça o papel do leitor que, ao usar estratégias de seleção, 

antecipação, inferência e verificação, torna-se um construtor de sentidos, 

desenvolvendo também a compreensão. 

 Compreender por que está realizando um importante esforço cognitivo 

durante a leitura, e conste que isso não acontece apenas com o ato de lê, mas 

qualquer outro que cair em suas mãos; não quer dizer que este seja, mas difícil! 

Esse esforço é que perante em ser um leitor ativo.  

 Para complementar PETIT (2006, p.195), ressalta que, “para transmitir o amor 

pela leitura, e acima de tudo pala leitura de obras literárias, é necessário que se 

tenha experimentado esse amor”. Esse gosto deveria ter inicio na família 

naturalmente, porém, essa responsabilidade acaba ficando somente para escola. 

Por isso a importância do professor-leitor e influenciador de futuros leitores. 

 O que dizer, mas, sobretudo esperar do professor, Não se achar tomado por 

estes outros saberes, o que e preciso e estar aberto ao querer bem às vezes, à 

coragem de querer bem aos alunos e apática educativa de ele participa. Esta 

abertura ao querer bem não significa, de fato, que a afetividade não reassuma que 

não tenha de expressá-la. Significa esta abertura ao querer bem a maneira que 

tenha autenticamente selar o meu compromisso com os educandos, numa pratica 

específica do ser humano. 
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Muitas das medidas que poderiam causar grande transformação na 
sala  de aula não acarretaram em gasto algum. Usar de maneira 
eficiente o tempo em que alunos já estão na escola e um delas. 
Estudo do Banco Mundial divulga a partir da observação em foco de 
pesquisadores da instituição mostrou que apenas 66% do tempo de 
sala de aula no Brasil é gasto efetivamente com o ensino. Outros 
34% são desperdiçados com atividades burocráticas, como chamada 
a cópia de deveres de casa ou pedindo disciplina. A cota de 
desperdício em países da OCDE é de apenas 15%. Usar sabiamente 
o tempo em sala de aula é umas das mais baratas e eficientes 
maneiras de melhorar a educação no Brasil.  
O desafio das escolas é assumir a tarefa de transformá-la num  lugar 
de formação de leitores, iniciando pelos professores, oferecendo 
bons livros e criando momentos para que a leitura seja praticada de 
forma prazerosa e significativa. O professor precisa conhecer ler e 
gostar daquilo que ensina para o aluno. ZILBERMAN (2011, ed. 47). 
 

Destacar uma reflexão sobre sua importância na vida das pessoas e 

sugerindo nova metodologia para a rotina da escola alunos e professores como 

forma de despertar o prazer no ato de ler, desenvolver entre ambos a 

conscientização dessa necessidade no dia-a-dia e incentivá-lo a fazer mais leitura 

sempre que for possível e acreditar que eles podem deleitar e fazer desse gosto 

uma viagem no mundo da leitura.  

A sociedade emerge, neste século como uma nação que vem discutindo e 

enfrentando sérias dificuldades de várias ordens e que poderá, para propagar e 

consolidar suas vitórias, no entanto buscar os meios para uma sociedade de 

patriotas autônomos e espertos. 

A instrução do Brasil vem com umas dessas dificuldades por ausência  da 

leitura, ou então na sua prática todo dia, nas escolas não recebe um resultado ótimo 

por que o seu foco e forma educandos leitores, porém os alunos estão difratado por 

não ter o domínio a leitura e escrita ou encerrando o ciclos sem adquirir as 

habilidades necessárias e, muito pior ainda, sem ter o conhecimento das 

competência das outras disciplinas da Base Nacional Comum, o qual não ler com 

frequência e não se entender o que lê. 

A ação diária de leitura precisar ser outra vez incarnada da rotina da escolar, 

para  atender o Ensino Fundamenta e Médio, regular e de jovens e adultos, no qual 

um dos projetos da língua e do melhoramento e desenvolvimento intelectual de cada 

individuo, no qual um cidadão 
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O ambiente escolar pode se torna um objeto primordial neste estudo é, porém 

apresentar que o domínio das habilidades especifica da leitura se traduz como uns 

atributos que oferecem aos sujeitos melhores chances no mercado profissional que 

lhe permita exercer, de maneira abrangente e complexa, a própria cidadania.    
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2. 2 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO ENSINO   

De acordo com os dados da UNESCO (2010), temos o Analfabetismo 

absoluto, referente às pessoas que nunca frequentaram a escola, perfazendo um 

total aproximadamente de 14 milhões. Segundo dados do censo de 2010, a cada 

quatro pessoas uma é alfabeta funcional. Esse analfabetismo funcional atingiu cerca 

de 68% da população brasileira, mais de 35 milhões, destes 30,8% estão na Região 

Nordeste. Isso significa que grande parte da população com diploma de Ensino 

Fundamental e Ensino Médio, não tem o domínio pleno da leitura, escrita e 

interpretação.  

Alfabetizar significa conhecer os princípios do sistema alfabético do português 

do Brasil. Letramento é o uso em práticas de leitura escrita. Os dois polos são 

importantes, os dois precisam ser considerados no processo de ensino-

aprendizagem da língua escrita, cada qual com sua especificidade. É fundamental 

articular várias facetas, desenvolver diferentes habilidades, para que o educando 

torne-se competente na leitura na escrita para melhorar os milhões de analfabeto 

que existe. 

Os dados deixam claro que milhões de brasileiros ainda não foram 

alfabetizados, que segundo SOARES (1998), “o termo alfabetização designa o 

ensino da escrita alfabético-ortográfica (ler e escrever)” e consequentemente não 

foram letrados, como afirma a referida autora “o letramento designa os 

conhecimentos, atitudes e necessidades envolvidas no uso da língua em práticas 

sociais e necessárias para uma participação ativa e competente na cultura escrita”, 

SOARES (1998, p. 47). A autora afirma ainda que, alfabetizar e letramento são duas 

ações distintas, mas não inseparáveis, ou seja, é preciso ensinar a ler e escrever no 

contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o educando seja 

alfabetizado e letrado. 

Na verdade, o que se deseja é resgatar o ensino organizado, intencional e 

sistematizado da aprendizagem do sistema escrito na perspectiva: partindo de usos 

reais, motivador, significativo e contextualizado, chega-se ao domínio dos principais 

do sistema alfabético do educando. 

Portanto, esses indivíduos chamados alfabetos funcionais, estão à margem 

do letramento literário que humaniza, o qual, segundo COSSON (2006), define-se 



21 

 

como “estado ou condição de quem é capaz de ler texto em verso e prosa, 

assumindo a condição de leitor literário”, ou mais precisamente, “[...] o processo de 

apropriação da literatura enquanto construção literária de sentidos”, ressaltando que, 

para se tornar leitor literário se faz necessárias a atualização e ampliação do 

universo literário. (PAULINO & COSSON, 2009, p. 67).  

           A leitura de textos literários e procura-se ler e compreender o 

significado dos textos, levando em conta as relações daquele textos com outros 

autores, com a época em que foi escrito, com atualidade, proporcionado a 

capacidade de ler, refletir, pensar mas é também sentir, emocionar-se apurar a 

sensibilidade, sonhar. O texto literário deve ser o ponto de partida a compreensão, a 

formação para o estudo de um leitor literário critico, e este, deverá sempre relacionar 

tudo o que lê com o mundo que o cerca e compreender a diversidade de 

significados, dessa forma, podemos dizer que a língua literária amplia a capacidade 

de compreender o mundo, uma vez que estamos rodeados de linguagem.  

Para que o aluno desenvolva o gosto pela leitura é preciso que se faça uso de 

obras literárias, que de acordo com CANDIDO (1972 p.804), “a literatura tem a 

função humanizado porque, enquanto ser humano tem uma necessidade universal 

de ficção e de fantasia, inerentes ao ser humano”. Cabendo à escola transformá-la 

em instrumento que possibilite a formação e reflexão de alunos leitores. Segundo 

COSSON (2006), a literatura ainda é usada em práticas equivocadas e de modo 

fragmentado com textos que favorece a “falência do ensino de literatura nas escolas” 

COSSON ( 2006. P. 23).    

Muita gente pensa que basta boa vontade e dedicação para ser um leitor 

eficiente, afinal tem muitos professores bem intencionados! É claro que não existe 

receita de bolo prontinha, para garantir o sucesso e acabar de vez, com 

analfabetismo. Seja funcional ou não, no entanto, alguns ingredientes já são bem 

conhecidos e devem fazer parte da boa mesa, quer dizer, da boa educação e 

produzir nova mudança para o educando. 

Essa mudança depende de formação inicial e continuada de professores com 

qualidade e investimentos na educação, mudança no PPP- Projeto Político 

Pedagógico para que escola e professores tenham condições de assumir o 

compromisso de elaborar propostas de ensino de leitura para seus alunos, pois 
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como afirma IMBERNÓN (2010, P. 40), “a solução está em potencializar uma nova 

cultura formadora, que gere novos processos na teoria e na prática de formação, 

que proporcione novas perspectivas e metodologias de ensino”.  

Também se faz necessária uma mudança de concepção dos professores em 

relação as novas estratégias de ensino da leitura, ao eixo leitura e interpretação na 

matriz curricular, bem como conhecimentos sobre avaliação a partir de uma reflexão 

a respeito dos resultados do Ideb.  

Considerando que, o ensino e avaliação devem ocorrer no processo do fazer 

pedagógico, portanto os PCNs indicam a avaliação: 

 

[...] como instrumento que possibilite ao professor analisar 

criticamente sua prática educativa; e, por outro lado, como 

instrumento que apresente ao aluno a possibilidade de saber sobre 

seus avanços, dificuldades e possibilidades [...] deve ser 

compreendida como constitutiva da prática educativa, dado que é a 

análise das informações obtidas ao longo do processo de 

aprendizagem – o que os alunos sabem e como – que possibilita ao 

professor a organização de sua ação de maneira adequada e com 

melhor qualidade. (BRASIL, 2002, p. 93-94). 

 

O papel do professor não é fácil de ser executado. Um educador deve ser 

paciente, amável, inteligente, ter resposta para todas as perguntas, saber escutar e 

corrigir os erros dos estudantes. Ser professor é ter vocação e amor por ensinar. É 

estar comprometido com o aprendizado dos alunos e é marcar para sempre a vida 

de centenas deles, mas seguindo em frente, e necessário que se busque uma 

política voltada, mas para educação brasileira só assim se conseguira a dar um 

rumo para um futuro brilhante da educação.   

           Os PCNs (BRASIL, 2002) “estabelecem critérios para o processo de 

avaliação a orientar no sentido da progressão do desenvolvimento dos alunos, para 

que se tenha sempre mais um ensino de qualidade e alunos sempre mais 

competentes no uso da língua oral e escrita”. 

Melhorar a qualidade de ensino nas escolas do Brasil não e uma fórmula 

mágica de vitória, porém estratégias bem conhecidas. Ainda que não amplamente 
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aplicadas que neste caso a única a oferecer as escolas e docentes uma capacitação 

com a ciência voltada a novas tendência da educação com um futuro brilhante e 

promissor.    

De acordo com Kleima (1995), a leitura funcional não é a simples 

decodificação de sinais gráficos aprendidos nos primeiros anos de alfabetização, 

mas a leitura com compreensão de textos informativos. A leitura como muitos 

pensaram, ao longo das cronologias, não é uma atividade meramente visual. O 

acesso à informação visual é necessário, mas não suficiente. Pode-se estar 

enxergando um texto e ainda assim, não conseguir lê-lo por estar escrito em uma 

língua desconhecida para o leitor. Portanto, o conhecimento da língua e o 

conhecimento prévio são imprescindíveis antes de se empenhar na leitura de um 

texto. 

A autora aponta que é imprescindível que o aluno tenha acesso ao mundo da 

escrita e faça uso desse instrumento em beneficio próprio e do coletivo. Assim, o 

sujeito será capaz de ter uma preparação teórico-prática e se conscientizar de que a 

educação pode leva-lo a ver o mundo de forma mais interessante no que tange às 

questões sociais, politicas e econômicas que o envolve, o que pode facilitar as 

condições para interpretá-lo e agir sobre esse mundo de forma independente, crítica 

e construtiva, como um verdadeiro cidadão. 

Segundo Isabel Solé (1998), as estratégias de leitura são as ferramentas 

necessárias para o desenvolvimento da leitura proficiente (competente). Sua 

utilização permite compreender e interpretar de forma autônoma os textos lidos e 

pretende despertar o professor para a importância em desenvolver um trabalho 

efetivo no sentido da formação do leitor independente, crítico e reflexivo. Forma 

leitores competentes que gostem de ler, que leiam para estudar adquirir 

conhecimentos ou para obter informações para as mais diversas finalidade é formar 

as bases para que os alunos continuem a aprender durante a vida toda. 

Para isso é preciso uma política pública de formação continuada, permanente 

que assegure seus direitos à atualização profissional e que possam enfrentar e 

superar os novos desafios. Essa formação deve ser baseada em princípios como o 

respeito, a participação de todos e uma gestão democrática que aceite a diversidade 

entre os educadores na maneira de pensar e agir. 
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Ninguém educa a si mesmo, portanto devemos indagar, porém em que 

democracia na escola por si só não há significado, ela só produz um sentido ao 

vincular na atenção de democratização junto com a sociedade. 

Procede-se de modo ao entendimento e a aceitar o principio que a educação 

seja um processo de emancipação humana; que o Plano Politico pedagógico (PPP) 

deve ser promover em coletivo que além de formar deve haver o compromisso do 

Concelho Escolar. 

2. 3 LEITURAS, INTERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE SENTIDO.  

Apesar das novas concepções de alfabetização e de mudanças nas praticas 

de ensino de leitura e escrita, considerando esta tarefa de responsabilidade de todos 

os componentes curriculares e não somente de língua Portuguesa, muitos alunos 

ainda concluem o Ensino Fundamental sem saber ler e escrever, Os resultados 

internacionais (PISA), os nacionais (SAEB Prova Brasil). Os estaduais e da Escola 

Municipal Vista Alegre, ainda vem revelando o baixo desempenho dos estudantes 

em leitura, demostrando o fracasso da escola em ensinar os alunos a ler e gostar de 

ler.(ALBUQUERQUE,2012 P.18). 

Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva 

associar a disciplina cujo conteúdo a se ensinar, ao se estabelece uma necessária 

intimidade entre os saberes curriculares fundamentais dos alunos e a experiência 

social que eles têm como indivíduos. 

 Para LAJOLO ( 1985) a leitura é um processo de interlocução, 

mediação de leitor e autor. Não é adivinhações. Para ORLANDI(1983, p.115). “a 

leitura é busca de significações. Diferente de decodificações,  critica e interação, 

processo de significação, produção” . Ainda como ORLANDI (1988, p.115) “ o 

primeiro nível da interpretação fica no nível do texto, o segundo nível fica na 

compreensão, vai além do texto, sendo mais aprofundado, reflete o que coloca o 

leitor, se posiciona criticamente e problematiza”. 

 O professor que realmente ensina, quer dizer, que trabalha os 

conteúdos no quadro da rugosidade do pensar certo faça o que eu mando e não o 

que eu faço, portanto não há pensar certo fora de uma prática testemunhal, que não 

é possível ao professor pensar que pensa certo, mas ao mesmo tempo perguntar ao 

aluno se sabe do que esta falando.  
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 E BAKHTIN(1990 apud POSSARI; NEDER, 2001, p.18) afirma que a 

leitura estabelece dialogo com o interlocutor, não aceitar o que o texto diz, é 

processo de compreensão. Não há para mim, na diferencia e na distância entre a 

ingenuidade e a criticidade, entre saber de pura experiência feita e o que resulta dos 

procedimentos metodicamente rigorosos, uma ruptura, mas uma superação. 

Na perspectiva construtivista, o educando é ponto de partida para todo o 

processo de alfabetização. O educador alfabetizador precisa conhecer o estágio 

cognitivo, o nível conceitual de escrita e leitura, estágio em que as funções mentais 

estão se formando, que representa a distância entre o nível de desenvolvimento real 

e o potencial. 

Precisa saber também quais possibilidades/limitações essas crianças 

apresentam no desenvolvimento psicomotor, psico-afetivo e social. É importante que 

o docente conheça a história do educando, deve ser feito dentro dos aspectos 

pedagógicos, cognitivos e emocionais. 

O ensino de leitura e interpretação requer conhecer a concepção de leitura e 

os procedimentos de aprendizagem pelo aluno. Segundo KOCH (2014), “A leitura é, 

pois, uma atividade altamente complexa de produção de sentidos que se realizam 

evidentemente com base nos elementos linguísticos presentes na superfície 

textual...” O leitor, nesse caso, ao interagir com o texto a partir dos seus 

conhecimento e experiências, consegue compreender as informações explicitas e 

implícitas. KOCH (2014, P.11).De acordo com Parâmetros Curriculares da língua 

Portuguesa. 

Tais colocações nos levam a crer que o significado das palavras é um 

fenômeno do pensamento (Verbal) ou da significação—uma união da palavra com o 

pensamento. Por outro lado, a certeza de que o significado das palavras evolui, 

mostra-nos a natureza dinâmica do significado. Portanto, a principal ideia dessa 

assertiva é que a relação entre o pensamento e a palavra é um processo num 

movimento de vaivém. 

A leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 
compreensão e interpretação do texto, a partir de seu conhecimento 
sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre língua etc. 
Não se trata de extrair informação, decodificando letra por letra, 
palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que implica 
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estratégias de seleção, antecipação, inferência e  verificação, sem as 
quais é possível proficiência. É o uso desses procedimentos que 
possibilita controlar o que vai sendo lido, permitindo tomar decisões 
diante de dificuldades de compressão avançar na busca de 
esclarecimentos, validar no texto suposições feitas. ( Brasília: 1998, 
pp.69-70) 

         A compreensão mecanicista da historia, que reduz a consciência a puro reflexo 

da materialidade, e de outro, o subjetivismo idealista, que hipertrofia o papel da 

consciência no acontecer histórico. Nem somos. Mulheres e homens, seres           

Simplesmente determinados nem tampouco livres de condicionamentos genéticos, 

culturais, sociais, históricos, de classe, de gênero, que nos marcam e a que nos 

achamos referidos de a educação deve ser uma prática imobilizadora e ocultadora 

de verdades. 

Nas duas últimas décadas os instrumentos diagnósticos como o Censo 

Escolar, Prova Brasil, Sistema de Avaliação da Educação Básica- Saeb e Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica- Ideb, permitiram perceber as 

particularidades regionais com suas características e objetivos específicos, 

fornecendo um retrato do Brasil em relação às redes estaduais e municipais, 

chegando ao nível mais particular das escolas e dos alunos. Com isso é possível 

evidenciar os avanços, mudanças, bem como as deficiências e desafios a serem 

enfrentados.. 

Visando atingir as metas descritas no Plano Municipal de Educação, 

principalmente a meta 13, que é fomentar a qualidade da Educação Básica em todas 

as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, o 

projeto Sala de Educador da Escola Municipal Vista Alegre, no Município de Terra 

Nova do Norte-MT, busca promover encontros para o planejamento coletivo e 

individual dos professores que desenvolverão projetos de estudos e intervenção 

pedagógica, segundo as necessidades de aprendizagem das turmas. 

Nesse sentido, o docente tem várias possibilidades de projetos pra se aplicar 

ao educando e desenvolver a contextualização, como a sequência didática que pode 

ser desenvolvida a partir leitura que favoreçam a compreensão e a aprendizagem 

incluindo outros conceitos. 

O valor desse conhecimento com a leitura e o de promover e desenvolver a 

compreensão de significado ao ato de ler relevante do cotidiano do educando.  
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A leitura é algo crucial para a aprendizagem do ser humano, pois através dela 

que podemos enriquecer nosso vocabulário, obter conhecimento, dinamizar o 

raciocínio e o discernimento. Muitas pessoas dizem não ter paciência para ler um 

livro, eu porem tive que ler vários livros pra fazer esta monografia de termino de 

conclusão do curso (TCC), no entanto muita discente não tem o habito de estudar 

pois se ela fosse um habito rotineiro as pessoas saberiam apreciar uma boa obra 

literária.                                                                                                                                                                                                                                                   

2. 4 CONHECIMENTO TEXTUAL E SEUS MOVIMENTO 

Focalizar-se na contemporaneidade, ler consiste em atribuir significado ao 

objeto de leitura que pode ser um texto, uma imagem estática ou em movimento. 

Com a leitura, as informações se agregam numa trama de conhecimento no qual 

podemos encontrar características formais, topológicas, cromáticas e também os 

saberes já construídos pelo leitor. (Orientações Curriculares para a Educação Básica 

de MT, 2009, 2010, 2011, p. 13 ). 

O ato de ler envolve, simultaneamente, vários componente, vários 

componentes ativadores do cérebro os quais vão possibilitar que se decifre o código 

escrito, que a interpretação, que busquemos entender o que foi lido. Essa atividade 

mental toda ocorre de forma rápida e inconsciente, no que tange ao leitor proficiente. 

Ou seja, já de início, faz-se necessário distinguir o aprendiz do leitor autônomo. A 

diferencia mais marcante é que, ao aprender a ler, as crianças mobilizassem 

processos cognitivos de forma consciente, deliberada, e essa circunstância especial 

é que lhe propicia estabelecer e reconhecer as correspondência  entre grafema-

fonema (Letra–som). O mapeamento inicial entre fala e escrita é, em sua primeira 

fase, altamente laborioso, tendendo a se automatizar de modo gradual. Já com 

leitores maduros ou proficientes, o processo ocorre de modo diverso. Esses leitores 

caracterizam-se pela condição especial de acessar rapidamente o significado das 

palavras lidas, de modo direto, sendo esse acesso viabilizando pela rota lexial e não 

pela fonologia, como no período de decifração, a não ser que apareça alguma 

palavra nova, desconhecida ou, ainda se a temática não for conhecida do leitor. 
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Para BAKHTIN (1990 apud POSSARI; NEDER, 2001, p. 18) afirma que a 

leitura estabelece diálogo com o interlocutor, não aceitar o que o texto diz, é 

processo de compreensão. 

A leitura como objeto de conhecimento, deve ser ensinada através de todos 

os professores no planejamento coletivo colaborativo, para que o educando trone-se 

um leitor autônomo e competente em todas as áreas do conhecimento, porém este 

ensino precisa acontecer em situações contextualizada e significativa, levando o 

educando a reconhecer a leitura como uma atividade social que permita a sua 

atuação no cotidiano. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares de Língua Portuguesa, a leitura é 

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 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. Trata-se 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. (Brasília: MEC/SEF, 

1998, pp. 69-70). 

Sabe-se que a leitura não se resume apenas ao ato de ler, identificar letras, 

palavras e frases. Vai muito, além disso, o aluno precisa compreender o que lê, 

relacionado com situações do dia a dia. De acordo com as Orientações Curriculares 

Básicas compreendes que: 

Para complementar PETIT (2006, p.195), ressalta que, “para transmitir o amor 

pela leitura, e acima de tudo pela leitura de obras literárias, é necessário que se 

tenha experimentado esse amor”. Esse gosto deveria ter inicio na família 

naturalmente, porém, essa responsabilidade acaba ficando somente para escola. 

Por isso a importância do professor-leitor e influenciador de futuros leitores. 

Nos dias de hoje, muitas pessoas não leem por prazer, e existem diversas 

razões para isso – algumas delas podem acreditar que a leitura exige muito tempo 

ou dedicação; outras detestavam as leituras obrigatórias da escola e não 
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conseguem imaginar como um livro que pode ser divertido; e ainda existem as que 

não foram criadas em um ambiente que incentivava o amor pela literatura. No 

entanto, a leitura pode melhorar significada mente a vida de alguém, e existem 

várias maneiras de tornar essa atividade mais divertida, não importa se você  quer 

ser um leitor ávido ou se só quer ler um livro por causa do trabalho ou da escola. 

A pesquisadora em literatura infanto-juvenil, ZILBERMAN (2011, Revista 

Escola Pública Ed, 47), afirma ser necessária uma política de incentivo à formação 

do professor leitor nas escolas, pois os professores. Ainda demostram dificuldades 

para adquirir e manter o habito pala leitura. 

Muitas das medidas que poderiam causar grande transformação na sala de 

aula não acarretaram em gasto algum. Usar de maneira eficiente o tempo em que 

alunos já estão na escola e um delas. Estudo do Banco Mundial divulga a partir da 

observação em foco de pesquisadores da instituição mostrou que apenas 66% do 

tempo de sala de aula no Brasil é gasto efetivamente com o ensino. Outros 34% são 

desperdiçados com atividades burocráticas, como chamada a cópia de deveres de 

casa ou pedindo disciplina. A cota de desperdício em países da OCDE é de apenas 

15%. Usar sabiamente o tempo em sala de aula é umas das mais baratas e 

eficientes maneiras de melhorar a educação no Brasil.  

O desafio das escolas é assumir a tarefa de transformá-la num lugar de 

formação de leitores, iniciando pelos professores, oferecendo bons livros e criando 

momentos para que a leitura seja praticada de forma prazerosa e significativa. O 

professor precisa conhecer ler e gostar daquilo que ensina para o aluno. 

ZILBERMAN (2011, ed. 47). 

A vigilância do bom professor tem uma importância enorme, a todo instante 

na prática da leitura nesta tarefa do docente que exige respeito e autonomia dos 

professores no planejamento coletivo colaborativo, para que o educando se torne 

um leitor competente em todas área do conhecimento. Porém, este ensino precisa 

acontecer em situações contextualizadas e significativas, levando o professor leitor e 

o aluno leitor a despertar o gosto e o habito pela leitura, reconhecendo-a como uma 

atividade social que permite a sua atuação no cotidiano e inserção no mundo 

globalizado. 
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Precisa conhecer o que cada criança já aprendeu nas suas experiências 

vividas nos anos anteriores escolares e no âmbito familiar através de um trabalho 

integrado entre família docente e escola, só a partir desse conhecimento é possível 

programar e oferecer atividades que permitam as crianças continuarem pensando e 

aprendendo. 

Propiciar aos educandos uma compreensão significativa e não meramente 

mecanizada, e organizando e estabelecendo atividades e situação para que sejam 

realizadas pelos alunos de uma forma exemplar, no entanto fazer um trabalho que a 

levem a consideração de seus conhecimentos prévios, porém que desperte muito 

interesse de obter o conhecimento significativo, que é a forma de contribuir no 

processo de construir a leitura e compreensão. 
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2. 5  CONHECIMENTO DO MUNDO 

 De acordo com os dados da UNESCO (2010), termos o Analfabetismo 

absoluto, referente às pessoas que nunca frequentaram a escola, perfazendo um 

total aproximadamente de 14 milhões. Segundo dados do censo de 2010, a cada 

quatro pessoas uma é alfabeta funcional. Esse analfabetismo funcional atingiu cerca 

de 68% da população brasileira, mais de 35 milhões, destes 30,8% estão na Região 

Nordeste. Isso significa que grande parte da população com diploma de Ensino 

Fundamental e Ensino Médio, não tem o domínio pleno da leitura, escrita e 

interpretação.  

Alfabetizar significa conhecer os princípios do sistema alfabético do português 

do Brasil. Letramento é o uso em práticas de leitura escrita. Os dois polos são 

importantes, os dois precisam ser considerados no processo de ensino-

aprendizagem da língua escrita, cada qual com sua especificidade. É fundamental 

articular várias facetas, desenvolver diferentes habilidades, para que a pessoa torne-

se competente na leitura na escrita para melhorar os milhões de analfabeto. 

Os dados deixam claro que milhões de brasileiros ainda não foram 

alfabetizados, que segundo SOARES (1998), “o termo alfabetização designa o 

ensino da escrita alfabético-ortográfica (ler e escrever)” e consequentemente não 

foram letrados, como afirma a referida autora “o letramento designa os 

conhecimentos, atitudes e necessidades envolvidas no uso da língua em práticas 

sociais e necessárias para uma participação ativa e competente na cultura escrita”, 

SOARES (1998, p. 47). A autora afirma ainda que, alfabetizar e letrar são duas 

ações distintas, mas não inseparáveis, ou seja, é preciso ensinar a ler e escrever no 

contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o educando seja 

alfabetizado e letrado. 

Considerando que, o ensino e avaliação devem ocorrer no processo do fazer 

pedagógico, portanto os PCNs indicam a avaliação: 

Com a leitura, rompemos a fronteira do nosso mundo e adentramos em novos 

continentes, voltamos ao passado e viajamos para o futuro, interagimos com 

diversos autores que despertam e afloram a criatividade e despertam as veias 

artísticas do educando. Ler liberta a criação e a imaginação. 
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CAPITULO lll.. 1 LEITURA PROFICIENTE: UM MEIO PARA SE 

ALCANÇAR A CIDADANIA 

A escola defronta-se com algum problema que demarcam profundamente o 

campo e o alcance de sua ação, onde o trabalho pedagógico poderá ter relação 

direta com as necessidades da vida do educando e sua relação com o mundo. 

A educação escolar pode buscar a formação de um individuo que não vê o 

conhecimento apenas como instrumento de manipulação, de controle, de 

acumulação de riquezas e de poder, mas que faz dele um instrumento de 

transformação da realidade no sentido de torná-la mais adequada ao ser humano. 

Diante desse perfil de individuo, cabe ao educador refletir constantemente 

sobre seus procedimentos e método de ensino; pois pode ter clareza sobre porque 

faz e como faz na sua relação com o conhecimento, com o educando, e com a 

aprendizagem. 

De acordo com José e Coelho (2001), a aprendizagem é o resultado da 

estimulação do ambiente sobre o indivíduo que se expressa diante de uma situação-

problema, sob a forma de uma mudança de comportamento em função da 

experiência. 

É comum as pessoas restringirem o conceito de aprendizagem somente aos 

fenômenos que ocorrem na escola, como resultado do ensino. Entretanto, o termo 

tem um sentido mais amplo, abrange os hábitos que formamos os aspectos de 

nossa vida afetiva e a assimilação de valores culturais. Enfim, a aprendizagem se 

refere a aspectos funcionais e resulta de toda estimulação ambiental recebida pelo 

indivíduo no decorrer da vida. 

Como afirma Lindgren apud José e Coelho (2001), este tipo de aprendizagem 

e ensino em diferentes níveis de consciência dá-se durante todo o tempo ou fora da 

escola. Os pais e os educadores estão sempre ensinando simultaneamente em 

diferentes níveis de consciência, e as crianças estão sempre aprendendo em 

diferentes níveis as coisas ensinadas ou aprendidas. Conscientemente podem ou 

não ser importantes e podem ou não se fixar. 

Estabelecer relações com prática educativa formadora, pensando nas 

dificuldades decorrentes da compartimentalização dos saberes e da incapacidade de 

articulá-los, uma vez que o saber se expande em um processo continuo, porém o 
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docente necessita de uma formação científica, ética formadora e ser prático em suas 

ações, aproximando o que se diz do que se faz. 

Para Boruchovith e Bzuneck (2004), professor que levam seus alunos a 

refletir e promove. Pensar sobre a alternativa que ocorrem na resolução de um 

problema, detectando o que facilita ou obsta a solução é exercícios reflexivo que 

contribui para um melhor desempenho. Cabe ao professor reorganizar seu trabalho, 

instigando os alunos a aprender, cabe-lhe formar sujeitos capazes de pensar 

desafiando-os a pesquisar e impulsionando sua criatividade, curiosidade e interesse, 

a problematizar e a sua soluções possível. Para que esse processo se concretize, é 

fundamental que o docente pense o ensino interdisciplinar, proponha pontes de 

relações e atribua significado aos conteúdos; sua medição pedagógica deve 

possibilitar o diálogo e a troca de experiências concretas. 

Para Anastasiou, Cavallet e Pimenta (2003), o planejamento docente permite 

a organizar do conteúdo/conhecimento de forma sistematizada, permitindo ao 

estudante estabelecer conexões com seus conhecimentos prévios e atribuindo 

significado pessoal ao que aprende. Quando maior o número de estudantes 

envolvidos nessa prática social complexa, socialmente determinada e ao mesmo 

tempo única, diferencia pelas interpretações individuais e emoções suscitadas. 

Sob essa perspectiva, o professor é considerado o condutor do processo 

dialético de ensino e aprendizagem, utilizando-se de estratégias que desafiam as 

capacidades dos alunos, dos cursos, da disciplina e dos alunos envolvidos no 

processo. Os educandos, por sua vez, se utilizam de sua auto atividade para se 

apropriarem do que é ensinado, assimilando, construindo e reconstruindo 

conteúdos. Cabe ao educador trabalhar desafios que permitam o uso e a 

aplicabilidade de diferentes formas de aprendizagem na formação de futuros 

professores para que estes aprendam em profundidades e estejam cientes da 

importância de continuar sua formação, buscando aprender constantemente. 
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3. 2 LER, COMPREENDER E APRENDER. 

A verdade é que o educando pode compreender por que está realizando um 

importante esforço cognitivo durante a leitura e conste que isso não acontece 

apenas com um tipo de texto, mas com qualquer outro que cair em suas mãos; não 

quer dizer que este seja mais difícil! Esse esforço é que permite que se fale da 

intervenção de um leitor ativo, que processa e atribui significado àquilo que está 

escrito em uma pagina. 

A última frase requer um esclarecimento sobre o processo mediante o qual 

atribuímos significado ao que lemos (ou ao que ouvimos ou vemos). Realizamos 

essa atribuição a partir dos nossos conhecimentos prévios, a partir daquilo que já 

sabemos, do que já fazia parte da nossa bagagem experiencial. No caso da leitura, 

pode compreender porque possui uma quantidade variável de conhecimentos cuja 

riqueza, complexidade e pertinência também podem ser variáveis sobre o que 

significa ler, o que é leitura, compreensão leitura etc., e a partir desses 

conhecimentos pode atribuir significado ao que estou tentando dizer. 

È claro que, ao escrever, não apenas pensar apenas em que não seria 

correto esquecer que pode haver diferentes leitores, com distinta motivação, 

expectativas e conhecimentos com relação ao tema enunciado. É preciso elaborar 

um texto que “chegue” a todos os que o abordem, isto é que possa ser 

compreendido e interpretado pelos seus potenciais leitores. O que não se espere 

que todos interpretem a mesma coisa, pois a compreensão que cada um realiza 

depende do texto que tem à sua frente, mas também dependem muito de outras 

questões, próprias do leitor, entre as quais se ressalta pelo menos as seguintes: o 

conhecimento prévio para abordar a leitura, os seus objetivos e a motivação com 

respeito a essa leitura. 

Embora já mencionado, vale a pena insistir sobre o conhecimento prévio. 

Durante toda a nossa vida, as pessoas, graça a interação com os demais e 

particularmente com aqueles que podem desempenhar conosco um papel de 

educadores, vamos construindo representações da realidade, dos elementos 

constitutivos da nossa cultura, entendida em sentido amplo; valores, sistemas 

conceituais, ideologia, sistema de comunicação, procedimentos etc.  
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Estes esquemas de conhecimento (Coll, 1983), que podem ser mais ou 

menos elaborados, manter maior ou menor número de relações entre si, apresentar 

um grau variável de organização interna, representam em um determinado momento 

da nossa história o nosso conhecimento, sempre relativo e sempre ampliável. De 

qualquer maneira, mediante esses esquemas, as pessoas compreendem as 

situações, uma conferencia, uma informação transmitida na escola ou no rádio e, 

evidentemente, um texto escrito. 

           O cenário atual é de um mundo globalizado, trazendo um novo padrão para o 

homem sentir-se educado e preparado para responder aos desafios que marcam 

sua atuação no trabalho, na família, na igreja, no esporte, no seu dia a dia, como em 

tudo que responde à prática social. Novos modelos de socialização e demandas de 

interação homem-meio social são estimulados através dos recursos de comunicação 

de nossa, sendo que, nos dias, a televisão e o rádio ocupam lugar de destaque 

nesse processo. 

Um fator parcialmente responsável pela qualidade das relações às quais se 

referiu e que é determinante para a compreensão é os dos objetivos ou intenções de 

leitura. Como frisaram numerosos autores, entre eles Baker e Brown (1984), 

compreender não é uma questão de tudo ou nada, mas é relativa aos 

conhecimentos de que o leitor dispõe sobre o tema do texto e aos adjetivos 

estipulados pelo leitor dispõe sobre o tema do texto e aos objetivos estipulados pelo 

leitor (ou, embora estipulado por outro, sejam aceitos por este). Esses objetivos não 

determinam apenas as estratégias que se ativam para se obter uma interpretação do 

texto; também escabecem o umbral de tolerância do leitor com respeito ao seu 

próprio sentimento de não compreensão. 

Ou seja, nossa atividade de leitura está dirigida pelos objetivos que 

pretendemos mediantes ela; não é a mesma coisa ler para ver se interessa 

continuar lendo e ler quando procuramos uma informação muito determinada, ou 

quando precisamos forma uma ideia global do conteúdo para transmiti-la a outra 

pessoa. Evidentemente, não nos perturbará do mesmo modo perceber lacunas em 

nossa compreensão neste ou naquele caso, o que com toda probabilidade levar-

nos-á a utilizar diversas estratégias para compensar tais lacunas: podemos ignorá-
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las, interromper por completo a leitura e pedir auxílio a um especialista que 

eventualmente poderá  ajudar a superar os obstáculos. 

A questão dos objetivos que o leitor se propõe a alcançar com a leitura é 

crucial, porque determina tanto as estratégias responsável pala compreensão, 

quando o controle que, de forma inconsciente, vai exercendo sobre ela, à medida 

que lê. Isto é um pouco difícil de explicar, mas acontece.  

Enquanto lemos e compreendemos, tudo está certo, e não percebermos que, 

além de estarmos lendo, estamos controlando o que vamos compreendendo. É o 

que Brown (1980) chama de “estado de piloto automático”. Mas quando o aparecer 

um texto ou obstáculo que em algum problema a impede nos compreensão 

[reordene o texto (...) “quando no texto aparece algum problema ou obstáculos que 

nos impede a compreensão (...)”.]. Damos-vos contas disso, a leitura se interrompe e 

dedicamos nossa atenção a desfazer o obstáculo. 

Como o leitor poderá deduzir, o controle da compreensão é um riquíssimo 

essencial para ler eficazmente, pois se não entrássemos em estado de alerta 

quando não entendêssemos de um texto, simplesmente não poderíamos fazer nada 

para compensar esta falta de compreensão, e assim a leitura seria realmente 

improdutiva – como acontecia com Inês, a menina que lia “usaste” no exemplo do 

capitulo anterior. No capitulo em que abordamos as estratégias de compreensão 

durante a leitura. 

Ainda no terreno dos adjetivos, de acrescentar uma última necessidade de 

caráter genérico. O fato de saber por que fazemos alguma coisa – por exemplo, por 

que está lendo este livro? – saber o que se pretende que façamos ou que 

pretendemos com uma atuação é o que nos permite atribuir-lhe sentido e é uma 

condição necessária para abordar para essa atuação com maior segurança, com 

garantias de êxito. 

 No âmbito da leitura, este aspecto adquire um interesse inusitado, pois 

podemos ler com muitos objetivos diferentes, e é bom saber disso. Por essa razão, 

no âmbito do ensino, é bom que meninos e meninas aprendam a ler com diferentes 

intenções para alcançar objetivos diversos. Dessa forma, além de aprenderem a 

ativar um grande número de estratégia, aprendem que leitura pode ser útil para 

muitas coisas. 



37 

 

Por último, para que alguém possa se envolver na atividade que o levará a 

compreender um texto escrito,  é imprescindível verificar que esta tem sentido. Em 

outro texto (Solé, 19990), e a partir do conceito de sentido (Coll, 1988), considerei 

que, para poder atribuir sentido à realização de uma tarefa, é preciso que se saiba o 

que se deve fazer e o que se pretende com ela; que a pessoa que a realizar se sinta 

competente para efetuá-la e que a tarefa em si resulte motivadora. Como já 

comentei nos parágrafos anteriores a questão dos objetivos da leitura – que é a 

tarefa da qual tratamos aqui – analisarei brevemente os aspectos restantes. 

Para que uma pessoa possa se envolver em uma atividade de leitura, é 

necessário que sinta que é capaz de ler, de compreender o texto que tem em mãos, 

tanto de forma autônoma como contando com ajuda de outros mais experientes que 

atuam como suporte e recurso. De outro modo, o que poderia ser um desafio 

interessante – elaborar uma interpretação adequada – pode se transformar em um 

sério ônus e provocar o desânimo, o abandono, a desmotivação.  Nós, leitores 

eficientes, não temos problemas neste aspecto. Em geral, podemos resolver as 

tarefas de leitura, mas mesmo quando não conseguimos compreender um texto 

sabemos atribuir o fato: o texto pode possuir uma estrutura demasiado complexa ou 

densa, talvez não disponhamos de conhecimentos prévios relevantes para esse 

tema determinantes ou, mesmo dispondo dos mesmos, o nível de conteúdo do texto 

não se ajusta às nossas possibilidades. 

No entanto, gostaria de chamar atenção para o que acontecem com os 

leitores principiantes, crianças ou adultos que estão comendo a ler e que por alguma 

razão não conseguem ler no mesmo nível que seus colegas ou no nível esperado do 

professor. Nestes casos, nos quais vai se gerado uma explicativa de fracasso, é 

muito difícil o leitor poder assumir o desafio que a leitura significa se não se intervém 

de forma tal que aquela expectativa se transforme em um sentido positivo.  

Ainda que não trate de dificuldade especificas de leitura, espera-se que o 

enfoque amplo tenha transmitido às estratégias que abordou que possam ser 

utilizadas para individualizar e adaptar o ensino da leitura, um meio que considero 

necessário para que todos possam aprendê-la. 

O último aspecto que queria comentar aqui se refere à necessidade de a 

tarefa resultar motivadora em si mesma. O termo “motivação” é polissêmico, e por 
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isso, sem intenção de exaustividade, ao frisar como o entendo mesmo âmbito da 

leitura. Parece que uma atividade de leitura será motivada para alguém se o 

conteúdo estiver ligado ao interesse da pessoa que tem que ter e, naturalmente, se 

a tarefa em si corresponde a um objetivo. Em uma classe ser muito difícil contentar 

os interesses de todas as crianças com relação à leitura e fazê-los coincidir com os 

do professor, que supostamente interpreta as prescrições das propostas 

curriculares. Entretanto, toda a escola conta com atividades de biblioteca ou de 

leitura “livre”, em que é possível que os interesses do leitor tenham primazia sobre 

outros parâmetros. 

Devo acrescentar, por último, a importância dos materiais oferecidos como 

suporte. Para além da necessidade de serem atraentes e incentivaram atitudes de 

interesse e cuidado nos leitores, para se falar de motivação, deve-se insistir nos 

conteúdos que transmitem.  

Os textos oferecidos aos alunos para que estes elaborem uma interpretação, 

devem “deixar-se compreender”, isto é deve-se assegurar de que os alunos não os 

conhecem – pois neste caso não tem muito sentido abordá-los como objeto de 

compreensão e a atividade em si resulta desmotivadora; outro fator importante pode 

ser sua eventual utilidade para praticar a leitura em voz alta – também é preciso 

assegurar-se de os leitores dispõem dos conhecimentos necessários para abordá-

los, isto é, que fica tão longe das suas expectativas e conhecimentos que sua 

compreensão resulte impossível – o que também desmotiva. Em outras palavras, na 

medida do possível devemos tratar de segurar um desajuste ótimo entre o texto e o 

leitor, para que este encontre sentido em se envolver na atividade constritiva que 

pressupõe elaborar uma interpretação plausível daquele. 

Ler depende, além do domínio técnico, de ter uma atitude curiosa e proativa 

diante da vida, do mundo, das pessoas. A curiosidade nos motiva a ler, a conhecer, 

a pesquisar. Ler um prazer quando queremos saber mais, investigar mais, descobrir 

ângulos diferentes, indo além do óbvio. 

Em síntese, neste item pretende-se salientar que ler é compreender e que 

compreender é, sobretudo um proceder de construção de significados sobre o texto 

ao  compreender. É um processo que envolve ativamente o leitor, à medida que a 

compreensão que realiza não deriva da recitação do conteúdo em questão.  
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Por isso, é imprescindível o leitor encontrar sentido no fato de efetuar o 

esforço cognitivo que pressupõe a leitura, e para isso tem de conhecer o que vai ler 

e para que faça isso; também deve dispor de recursos – conhecimento prévio 

relevante, confiança nas próprias possibilidades como leitora disponibilidade de 

ajudas necessárias etc. – que permitam abordar a tarefa com garantias de êxito; 

exige também que ele se sinta motivado e que o interesse seja mantido ao longo da 

leitura. Quando essas condições se encontram presentes em algum grau, e se o 

texto o permitir-se afirmar que também em algum grau, o leitor poderá compreendê-

lo a partir de um texto. 

3. 3 ESTRATÉGIAS DE ENSINO DA LEITURA E INTERPRETAÇÃO  

A leitura e interpretação como objeto de conhecimento precisam ser 

ensinadas através de estratégias adequadas para que o aluno desenvolva as 

competências necessárias para ser tornar um  leitor competente. Nesse pressuposto 

SOARES (2006) apud CASTANHEIRA (2008), afirma que, 

Para entrar e viver nesse mundo do conhecimento, o aprendiz 
necessita de dois passaportes: o domínio da tecnologia da escrita (o 
sistema alfabético e ortográfico), que se obtém por meio do processo 
de alfabetização, e o domínio de competências de uso dessa 
tecnologia (saber ler e escrever em diferentes situações e contextos), 
que se obtém por meio do processo de letramento. SOARES (2006) 
apud CASTANHEIRA (2008),P. 14) 

         O processo da leitura é muito amplo e pode ser definido de várias maneiras. 

Para algumas pessoas ler é extrais significado do texto, já para outras seria atribuir um 

significado ao texto. No geral pode-se dizer que a leitura é um processo de representação 

do mundo, sendo assim a verdadeira leitura só é possível quando se tem um conhecimento 

prévio desse mundo. 

       Portanto, esse ensino deve se desenvolver em situações 

contextualizadas e significativas, na qual o aluno-leitor reconheça a leitura como 

uma atividade social que permita a sua interação e inserção no mundo letrado, 

(SOARES, 2006, P.18).  

Sempre que se faz uma leitura o leitor tem intenção na leitura, isto é ler para 

aprender, para tirar nota boas notas, para manter-se informado, ler por prazer, ler 
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para adquirir conhecimento. Sendo assim, a leitura tem que ter um sentido para o 

leitor para que ele cumpra sua função social que despertar nele o interesse de ler.  

Nessa mesma linha de pensamento, KLRIMAM, (2000) afirma a necessidade 

de “estratégia” de leitura eficientes que favoreçam a compreensão da palavra 

escrita, para atender as exigências do mundo letrado e dele fazer parte. As autoras 

(KLEIMAM; MORAES, 2009,p. 23), afirma que a leitura é de suma importância para 

o estudante construir sua rede de conhecimentos, sendo necessário para isso, um 

planejamento equilibrado entre a disciplinar idade e a interdisciplinaridade. Segundo 

KLEIMAM e MORAES (opeit.): 

Nessa construção, a leitura pode ser objetivo e instrumento da 
aprendizagem. Na qualidade de instrumento, pertence a todas as 
disciplinas, pois é, por excelência, a atividade na qual se baseia 
grande parte do processo de aprendizagem em contexto escolar. Na 
qualidade de objetivo, envolve a formação de atitudes- a valorização 
da prática – e a transmissão de valores – aquilo que a sociedade 
considera importante para as futuras gerações (KLEIMAM; 
MORAES,2009,P.44).  

A língua como estrutura ou código. O texto é visto simples produto de codificação e 

decodificação de um emissor a ser descodificado pelo leitor, bastante a este, para tanto, o 

conhecimento do código utilizado. Isto é a leitura é uma atividade que exige do leitor foco no 

texto e no que está determinado. E a língua como interação autor texto e leitor. 

Nesse sentido, as autoras destacam que, um projeto ou sequência, 
organizado a partir da leitura desenvolve atividades que favorecem a 
compreensão e aprendizagem de outros conceitos, valor e 
informação, ou seja, uma sequência didática organizada a partir da 
leitura promove o desenvolvimento da escrita, dos conteúdos com 
significado e relevantes para o cotidiano do educando. (KLEIMAM; 
MORAES, 2009, p. 55-56). As sequências didáticas segundo 
NERY(2007), permitem, 

[...], por exemplo, que se leiam textos relacionados a um mesmo 
tema, de um mesmo autor, de um mesmo gênero; ou ainda que se 
escolha uma brincadeira e se aprenda sua origem e como se brinca; 
ou também que se organizam atividades de arte para conhecer mais 
as várias expressões artísticas, como o teatro, a pintura, a música 
etc.; ou que se estudem conteúdos das várias áreas do 
conhecimento do ensino fundamental, de forma interdisciplinar. 
(NERY, 2007, p.114) 
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O planejamento por meio de sequência didática favoreça os objetivos que o 

professor quer alcançar para o ensino aprendizagem de seus alunos, pois envolvem 

atividades variadas que favorecem a intertextualidade e uma maior assimilação dos 

conteúdos propostos, enfim, favorece as exigências do mundo letrado atual. 

A definição de sequência didática é apresentada como “ um conjunto de 

atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos 

objetivos educacionais. Que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos 

professores como pelos alunos”. Parte de um gênero textual sem a finalidade de 

ajudar o aluno a dominar melhor um gênero de texto, porém com maior participação 

dos alunos nas atividades. ZABALA (1998, p. 18). Com uma proposta voltada para o 

ensino da língua, SCHNEUWLY (2013) considera que uma sequência didática tem a 

finalidade melhorar o aprendizado. 

3. 4 UM PROCESSO NA APRENDIZAGEM DOS EDUCANDO 

         Ajudar o educando a dominar melhor um gênero de texto levando-o escrever 

ou falar de forma mais adequada numa situação de comunicação. 

Uma proposta como essa tem sentido quando se inscreve num 
ambiente escolar no qual múltiplas ocasiões de escrita e de fala são 
oferecidas aos alunos, sem cada produção se transforme, 
necessariamente, num objeto de ensino sistemático. Criar contextos 
de produção precisos, efetuar atividades ou exercícios múltiplos e 
variados: é isso que permitirá aos alunos apropriarem-se das noções, 
das técnicas e dos instrumentos necessários ao desenvolvimento de 
suas capacidades de expressão oral e escrita, em situações de 
comunicação diversas. (SCHNEUWLY,2013,P.82) 

De acordo com BRASIL (2012), sequência didática consiste em um 

procedimento de ensino “em que um conteúdo específico é focalizado em passos ou 

etapas encadeadas, tomando mais eficiente o processo de aprendizagem e 

letramento dos educandos.” No entanto. “Ao mesmo tempo, a sequência didática 

permite o estudo nas várias áreas de conhecimento do ensino, de forma 

interdisciplinar.” (BRASIL, 2012, P. 27-29). 

Ressaltando que por meio de sequência didática é possível ensinar qualquer 

tema ou conteúdo, cabendo ao professor propor o ensino da leitura e interpretação a 

partir dessa estratégia, favorecendo os interesses e necessidades de aprendizagem, 
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interligada as outras prática sociais, de modo a promover a alfabetização na 

perspectiva do letramento como um direito ao exercício da cidadania. 

 O projeto Sala de Educador está inserido na política pública de formação do 

Estado de Mato Grosso. De acordo com o documento intitulado política de 

Formação dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso: 

O projeto Sala de Educador tem como finalidade criar espaço 
de formação, de reflexão, de inovação, de pesquisa, de 
colaboração, de afetividade, etc., para que os profissionais 
docentes e funcionários possam, de modo coletivo, tecer redes 
de informações, conhecimentos, valores apoiados por um 
diálogo permanente, tornando-se protagonistas do processo de 
mudança da sua prática educativa. (MATO GROSSO, p.23-24, 
2010). 

Na, medida que emergiu o interesse pala continuada formação dos 

professores da educação Básica, amplia também o investimento das politicas 

educacionais em projetos, programa de formação continuada, que atenda as 

exigências apresentadas as quais determinam o sistema de ensino e promove a 

valorização dos profissionais da educação. 

Diante de tais condições, nos encontros de formação deve haver um olhar 

criterioso sobre os resultados das avaliações externas e internas que mensuram a 

proficiência dos alunos, utilizando-os como diagnóstico para rever o planejamento 

das ações educativas na escola com o fim de assegurar o direito de aprender, 

conforme previsto nos Artigos 205 e 208 da Constituição (1988), na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (LDB, 1996), em seus Artigos 02 e 03, e no Plano Nacional de 

Educação (decênio 2011/2020), na meta 07 e em suas estratégias. 

A lei está estabelecida o que podemos fazer agora e ensinar com mais ênfase 

o aluno a ler, não é apenas ensina-lo a decodificar palavras ou reconhecer símbolos. 

É um processo mental que consiste na compreensão das ideias, levando a sua 

interpretação e avaliação e é neste processo que se funde o ato da leitura, pois 

decodificar apenas é uma pratica empobrecedora que leva a leitura dispensável, que 

não modifica a visão de mundo do aluno.  

De acordo com o decreto lei nº 033/2016 que dispõe sobre autorização para 

certificação do projeto Sala de Educador, os profissionais trabalharão de forma 
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coletiva no intuito de melhorar a qualidade do ensino, para tanto, utilizar-se-ão das 

avaliações externas, (IDEB, PROVA BRASIL, PROVINHA BRASIL, ANA, Censo 

Escolar, dentre outras) e internas a fim de que possam traçar objetivos para, 

trabalharem diretamente com as dificuldades e potencialidades de cada educando. 

O documento oriente-vos institui a Sala de Educador como formação 

continuada, e parte da carga horária do profissional da educação, conforme lei 

complementar nº 32 de 31 de dezembro de 2013 que dispõe sobre o PCCs: Plano 

de Cargos, Carreira e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município 

de Terra Nova do Norte-MT, e define estudos teóricos relacionados a projeto de 

intervenção pedagógica que posteriormente serão desenvolvidos e aplicados na 

prática docente.    
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3. 5 A PRÁTICA EDUCATIVA-CRITICA 

Expectativas das políticas públicas educacionais em torno dessa questão são 

discutidas e realizadas de forma linear tanto, que se tornaram alvo do sistema na 

busca de melhorias na educação pública, na concepção de Ghedin ( 2002,p.135). 

A experiência docente é espaço gerador e produtor de 
conhecimento, mas isso não é possível sem uma sistematização que 
passa por uma postura critica do educador sobre as próprias 
experiências. Refletir sobre os conteúdos trabalhados, as maneiras 
como se trabalha a postura frente aos educandos, frente ao sistema 
social, politico, econômico, cultural é fundamental para se chegar à 
produção de um saber fundador na experiência. 

É o que defende a política de formação dos professores da Educação Básica 

do estado de Mato Grosso, quando afirma que:   

[...] os profissionais da educação básica não apenas devem 
refletir sobre a própria prática educativa, mas fazer críticas e 
construir suas próprias teorias à medida que refletem, 
coletivamente, sobre seu ensino e o fazer pedagógico, 
considerando as condições sociais que influenciam direta ou 
indiretamente em suas práticas sociais. (MATO GROSSO 
2010, p.15).   

O que interessa agora, e alinhar e discutir alguns saberes fundamentais à 

prática educativa-critica ou progressista e que, por isso mesmo, devem ser 

conteúdos obrigatórios à organização programática da formação docente. 

Conteúdos cuja compreensão, tão clara e tão lúdica quando possível, deve ser 

elaborada na prática formadora. É preciso, sobretudo, e aí já vai um deste saberes 

indispensável, que o formador, desde o princípio mesmo de sua experiência 

formadora, assumindo-se com sujeito também da produção do saber, convença 

definitivamente de ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades 

para a sua produção ou a sua construção. 

Nessa perspectiva, entende-se que é fundamental refletir sobre o projeto 

“Sala de Educador”, considerando que é uma das formas de capacitação que hoje 

se faz presente nas escolas, e está ao alcance de todos os profissionais.  Sabe-se 

que a mudança no ensino depende dentre outros fatores, da formação docente e da 

transformação das práticas em sala de aula. Esta transformação se dá em várias 
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esferas, “Na acadêmica, governamental, prática pedagógica e política (ALVES 

1998)”. 

Umas lacunas que existe no texto, desta forma, um mesmo texto pode ter 

várias leituras, como vários textos podem ter uma mesma leitura. Mas para que isso 

ocorra depende do conhecimento de cada individuo, ou seja, o leitor tem que possuir 

uma competência especifica da realidade histórico-social refletida pelo texto. 

Ao estabelecer a diferença entre informação e conhecimento, Pimenta (2006) 

afirma que conhecer vai além de obter informações. Conhecer implica trabalhar as 

informações, isto é, analisar, organizar, identificar suas fontes, estabelecer as 

diferenças destas na produção da informação, contextualizar, relacionar as 

informações e a organização da sociedade. 

Visando melhorar os índices da educação pública de Mato Grosso, o estado e 

os municípios, pautados em avaliações externas e internas, buscam teorias que 

objetivam melhorar a metodologia aplicada em sala de aula através de ação e 

reflexão do professor, contextualizadas, para atender a demanda da escola e a 

realidade de cada educando.  

Segundo HALTÉ, (1998), “a elaboração didática oferece suporte teórico 

metodológico ao professor para o planejamento das atividades de ensino 

aprendizagem de leitura-estudo do texto, de produção textual e de análise 

linguística”. Ressaltando que, um planejamento bem elaborado possibilita a 

pesquisa, análise e reflexão do professor, bem como, propiciar ao aluno a 

aprendizagem e o domínio de conhecimentos de linguagem e seus usos sociais.  

 A didática ocupa-se dos processos de ensinos e aprendizagem na sua 

globalidade, na sua interseção, com a finalidade de orientar o trabalho do professor. 

Portanto, ensino como atividade práxis, que é também, fonte de investigação, 

estimulando o próprio professor a descobrir suas possibilidades de ação e conduzir 

o professor à reflexão da sua prática, e ao reconhecimento das normas 

educacionais. 

O documento orientador das ações de formação continuada de professores 

alfabetizadores-PNAIC em Ação 2016 enfatiza que:  

A formação continuada dos professores seja realizada no 
decorrer da prática pedagógica, orientada para o diagnóstico 
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de cada sala de aula, que propõe ao professor um amplo 
repertório de práticas pedagógicas no campo da alfabetização 
e do letramento, permitindo-lhe intervir claramente para ajudar 
o aluno a superar obstáculos e progredir na compreensão do 
funcionamento do sistema de escrita; no domínio das 
correspondências grafo fônicas, na fluência de leitura e no 
domínio de estratégias de compreensão e de produção de 
textos. (MEC, p. 04, 2016) 

A complexidade de fatores que permeiam a questão da formação continuada 

é bastante abrangente es esta ligada ao desenvolvimento da escola, do ensino, do 

currículo e da profissão docente. Para além da aprendizagem da matéria a ser dada 

em sala de aula, a formação de professores traz consigo aspectos relevantes que 

constituem o ser professor. 

Hoje a formação de professores vem sendo foco de analise por vários estudo 

e pesquisa. O debate em torno do docente é um dos polos de referência do 

pensamento sobre a educação do nosso país. A equipe da Secretaria de Educação 

Básica-SEB, compreende a alfabetização como um processo integral e 

interdisciplinar que segundo SOARES (2004), “a criança aprende a ler e escrever no 

contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, com base em um projeto 

pedagógico que harmoniza alfabetização e letramento”.  A autora afirma que, essas 

práticas sociais devem ser vivenciadas na escola, com o objetivo de tornar o 

currículo do Primeiro Ciclo vivo, dinâmico, que alfabetiza os alunos em um ambiente 

lúdico e motivador de novas aprendizagens.·. 

 Ressaltando que, se os alunos forem alfabetizados e letrados desde o 1º 

ciclo do Ensino Fundamental, apresentarão menos dificuldades no decorrer da sua 

formação escolar, pois estarão preparados para ser, viver e conviver no século XXI. 

Corta-se o galho enquanto esta pequena, muita gente pensa que a educação 

infantil resume-se a simplesmente tomar conta de criança; um trabalho que não 

exige toda seriedade teórica e prática nas atividades realizada com os pequenos; 

entretanto, na fase de pré-escola, a criança é preparada, tanto do ponto de vista 

psicomotora, cognitivo e social também. 

As avaliações internas favorecem um olhar mais próximo das necessidades 

educativas dos alunos, tendo em vista que as questões podem ser elaboradas, de 

acordo com a proposta curricular da escola, as metas elaboradas no Projeto Político 
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Pedagógico e assumidas como compromisso coletivo para garantir a aprendizagem. 

A intervenção pedagógica, por sua vez, é uma interferência que se faz sobre o 

processo de desenvolvimento ou aprendizagem do sujeito que apresenta problemas 

de aprendizagem tendo como objetivo compreendê-lo, explicitá-lo ou corrigi-lo. 

Visto que as salas de aula são heterogêneas, é necessário planejar ações 

através de uma metodologia que atenda as reais necessidades, das diversidades de 

conhecimentos encontradas nas respectivas turmas. A Intervenção e a avaliação 

acontecem no decorrer do processo da prática de sala de aula, sendo que Projeto 

de Intervenção: “é contínuo em relação ao seu desenvolvimento (é sempre 

oferecido) e temporário em relação aos alunos que dele se beneficiem.” (Villas Boas 

2010, p.29).  

Após análise de diagnósticos, resultados das avaliações internas e externas, 

perfis dos alunos elaborados em consonância com as orientações curriculares, e de 

acordo com os objetivos de aprendizagem. Os professores da escola Municipal Vista 

Alegre, na Sala de Educadores deverão desenvolver coletivamente e individual, 

sequências didáticas ou projetos com atividades que visem melhorar os descritores 

e objetivos, que não foram plenamente alcançados pelos educandos, e potencializar 

aqueles que atingiram. 

Um aspecto muito importante na construção do significado são as marcas 

formais deixadas pelo autor para conserva o interesse do leitor ao texto. O resultado 

do encontro entre leitor e texto não é uma descrição completa do processo da 

compreensão. Devem-se levar em conta as circunstâncias em que se dá o encontro 

e o conhecimento de mundo do leitor.            

 

3. 6 ALFABETIZAÇÃO E MUDANÇAS NAS PRATICAS. 

Aprender-se precedeu ensinar ou, em outras palavras, que ensinar se diluía 

na experiência realmente fundante de aprender. Não temo dizer que inexiste 

validade no ensino de que não resulta um aprendizado em que o aprendiz não se 

tornou capaz de recriar ou de refazer o ensino que pode ser realmente aprendido 

pelo aprendiz. 

Imagem estática ou em movimento. Com a leitura, a informação se 
agrega numa trama de conhecimento no qual podemos encontrar 
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características formais, Na contemporaidade, ler consiste em atribuir 
significado ao objeto de leitura que pode se um texto, topológicas, 
cromáticas e também os saberes já construídos pelo leitor. 
(Orientações Curriculares para a Educação Básica de MT, 2009, 
2010,2011,p.13) 

Por isso mesmo pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à 

escola, o dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os 

das classes populares, chegam a ela – saberes socialmente construídos na prática 

comunitária e discutir com os alunos a razão de ser um leitor proficiente. 

Na atualidade, há uma preocupação para os profissionais da educação: não 

basta simplesmente ensinar seus alunos “a tecnologia escrita”, é preciso que eles 

façam uso eficiente da leitura e da escrita em quase todas as práticas sociais. Nos 

últimos anos vive-se um momento de grandes alterações nos conceitos dos 

processos que envolvem a leitura e a escrita: não basta apenas codificar e 

decodificar, fazer relações entre os sons e as letras, é preciso beneficiar-se da 

leitura escrita como um todo. Assim, entende-se que existe múltiplas possibilidade 

para utilização dessa cultura escrita. 

E BAKHTIN(1990 apud POSSARI; NEDER, 2001, p.18) afirma que a leitura 

estabelece dialogo com o interlocutor, não aceitar o que o texto diz, é processo de 

compreensão. 

Não há para mim, na diferencia e na distância entre a ingenuidade e a 

criticidade, entre saber de pura experiência feito e o que resulta dos procedimentos 

metodicamente rigoroso, uma ruptura mas uma superação. 

O ensino de leitura e interpretação requer conhecer a concepção de leitura e 

os procedimentos de aprendizagem pelo aluno. Segundo KOCH (2014), “ A leitura é, 

pois, uma atividade altamente complexa de produção de sentidos que se realiza 

evidentemente com base nos elementos linguísticos presentes na superfície 

textual...” O leitor, nesse caso, ao interagir com o texto a partir dos seus 

conhecimento e experiências, consegue compreender as informações explicitas e 

implícitas. KOCH (2014, P.11).De acordo com Parâmetros Curriculares da língua 

Portuguesa. 

A compreensão mecanicista da historia, que reduz a consciência a puro 

reflexo da materialidade, e de outro, o subjetivismo idealista, que hipertrofia o papel 
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da consciência no acontecer  histórico. Nem somos. Mulheres e homens, seres 

simplesmente determinados nem tampouco livres de condicionamentos genéticos, 

culturais, sociais, históricos, de classe, de gênero, que nos marcam e a que nos 

achamos referidos de a educação deve ser uma prática imobilizadora e ocultadora 

de verdades. 
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CAPITULO lV..1 A LEITURA E INTERPRETAÇÃO: PROCESSOS E 

DIFICULDADE NA SUA AQUISIÇÃO 

O ato da leitura pode ser simples, diligente. Reflexivo é característica do ser 

humano. por qual ela nada mais é que um ato de compreensão do mundo 

globalizado, da atualidade que nós cerca no espaço vital. 

O discernimento é um da produção ao ato de se ler. A leitura fluente envolve 

uma série de outras estratégias para a construção do significado, em outras 

palavras, ler e compreender, interpretar, criticar e reagir ao que foi lido. Ler é uma 

forma de se pensar. 

Sendo assim, entende-se que a aprendizagem da leitura será tanto mais 

espontânea atraente e proveitosa, quando maior a intimidade entre o texto e o 

contexto vivido pelo aluno por que a leitura da palavra escrita não é para o 

educando, a primeira experiência de decifração. Ao contrário, ele está habituando a 

ler, diariamente, os sinais do mundo que o cerca. Assim, a linguagem e realidade se 

prendem dinamicamente. Tal movimento deve ser tomado como ponto central, 

quando se desenvolve um programa de alfabetização. 

A aprendizagem da leitura e da escrita se dá mais rápida e eficiente, a partir 

de palavras e de temas significativos, em relações a experiências comuns dos 

alfabetizando-se do que a partir de palavras e de temas ligados à experiência do 

educador, segundo Citoler e Sanz apund Bautista ( 1992,p,111). 

 A tipologia dos educandos que podem apresentar necessidades 
educacionais especiais no contexto da aquisição de capacidade 
básicas, como são a leitura e a escrita, é diversa. Encontramos 
crianças que por terem algum tipo de deficiência, necessitam de 
sistemas de ensinos e de materiais adaptados para poderem realizar 
este tipo de aprendizagem. É o caso de crianças com déficits visuais, 
auditivos, motores, que não têm associados outros tipos de 
deficiências. Encontramos também educando com deficiência 
mental, que necessitam sistemas de ensino mais lentos, tendo em 
conta a limitação das suas capacidades cognitivas, o que seria 
comum para todos os conteúdos acadêmicos. Por último, deparamo-
nos com criança que apresenta dificuldades de aprendizagem 
escolares numa ou várias matérias. Essas crianças atingem apenas 
níveis educativos abaixo da sua idade e das suas possiblidades 
intelectuais. 
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As dificuldades de aprendizagem na área da linguagem escrita podem apresentar-se 

isoladas nos primeiros anos de escolaridade, mas será difícil que, ao ir avançando 

academicamente, não tenham repercussões noutras áreas. 

A leitura e a escrita são uma aquisição fundamental para as aprendizagens 

posteriores, já que, na escola a fase inicial do aprender a ler e escrever deve transformar-se 

rapidamente no ler e escrever para aprender. 

Assim, estas capacidades passam a ser um meio de aprendizagem em lugar de um 

fim em si mesma. Os problemas específicos na sua aquisição são um obstáculo para o 

processo escolar das crianças e tem efeitos em longo prazo, não só no 

desenvolvimento das capacidades cognitivas como também nas sociais, afetivas e 

motivacionais, porém Citoler e Sanz e apund Baudista ( 1999,p.116). 

Numa perspectiva cognitiva, a leitura é considerada como uma 
atividade complexa composta por uma série de processo 
psicológicos de diferentes níveis que, começando por um estímulo 
visual, permitem, através de uma atuação global e coordenada, a 
compreensão do texto. Embora este processo seja múltiplo, são 
agrupados em dois grandes grupos: os que intervêm na 
compreensão de uma frase ou texto têm como finalidade captar a 
mensagem ou a informação que nos proporcionam os textos escritos. 

O conhecimento de palavras e compreensão é necessário e de modo algum se 

pode pensar que sejam dois processos antagônicos. Eles atuam em paralelo. 
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 4. 2  RESINIFICANDO A APRENDIZAGEM DIDÁTICO 

Pretende-se que este estudo possa auxiliar os pesquisadores a repensar essa 

problemática, apontando para a necessidade de uma reformulação no currículo das 

séries iniciais, a qual ainda que urgente, encontra-se esquecida palas autoridades 

na área. 

Segundo Paulo Freire (2002), a leitura de mundo é trazer para a realidade do 

mundo com objetos do seu dia a dia, é algo extremamente didático, resinificando a 

aprendizagem. Analisando a perspectiva dos professores das séries iniciais 

podemos observar essa preocupação didática apesar de sabermos que para criança 

é bem mais difícil à compreensão de um assunto se não tiver material concreto 

acessível às mesmas, isto é, a aprendizagem se dá de uma forma mais rápida tiver 

possiblidade de contextualizar sua própria compreensão daquilo que lhe é ensinado. 

Nossa preocupação se refere aos professores do ensino médio. 

Ao se tratar do processo ensino-aprendizagem de Análise estratégica não se 

pode deixar de refletir sobre as contribuições da Didática portuguesa, porem não 

esqueçamos que uma proposta generalista acaba deixando de lado questões 

especificas deste conteúdo.  

Mesmo com as crescentes pesquisas no âmbito acadêmico quando aos 

métodos e recursos didáticos no processo ensino aprendizagem é algo que ainda 

temos que galgar. A relação entre o professor, o aluno e o saber pode ser um campo 

de pesquisa para compreender essas dificuldades e encontrar soluções para uma 

prática pedagógica que resulte numa aprendizagem com compreensão. 

É comum, em uma análise, os alunos reportarem os métodos e à sua 

aplicação na resolução de casos isolados do que compreenderem o porquê do 

procedimento adotado a partir dos conhecimentos prévio para que o aluno não 

sobreponha um conceito sobre o outro, apenas com o adjetivo de adquirir êxito nos 

exames, sem uma mudança nas estruturas mentais. 

Para  esclarece que os processos cognitivos e as repostas  são funções das 

situações com as quais se defronta. 

Identificar com objetivo de compreender a Didática como um dos ramos de 

estudo da Pedagogia, justificar a subordinação do processo didático a finalidade 
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educacionais e indicar os conhecimentos teóricos e práticos necessários para 

orientar a ação pedagógico-didática na escola. 

Considera-se, em primeiro lugar, que o processo de ensino—objeto de estudo 

da Didática não pode ser tratado como atividade restrita da sala de aula. O trabalho 

docente é uma das modalidades especificas da prática educativa mais ampla que 

ocorre na sociedade. Para compreendermos a importância do ensino na formação 

humana, é preciso considera-lo no conjunto das tarefas educativas exigidas pela 

vida em sociedade. A ciência que investiga a teoria e a prática da educação nos 

seus vínculos com prática social global é a Pedagogia. Sendo a Didática um 

dicionário que estuda os objetivos, os conteúdos. Os meios e as condições do 

processo de ensino tendo em vista finalidades educacionais, que é sempre social, 

ela se fundamentam na Pedagogia; é, assim, uma disciplina pedagógica. 

Ao estudar a educação nos seus aspectos sociais, políticos, econômicos, 

psicológicos, para descrever e explicar o fenômeno educativo, a Pedagogia, a 

Sociologia, A Psicologia, a Economia. Esses estudos acabam por convergir a 

Didática, uma vez que esta reúna em seu campo de conhecimentos objetivos e 

modos de ação pedagógica na escola. Além disso, sendo a educação uma prática 

social que acontece em uma grande variedade de instituição e atividade humanas ( 

na família, na escola, no trabalho, nas igrejas, nas organizações políticas e sindicais, 

nos meios de comunicação de massa etc.), podemos falar de uma pedagogia 

familiar, de um pedagogia politica etc. E, também, de uma pedagogia escolar. Nesse 

caso, constituem-se disciplinas propriamente pedagógicas tais como a Teoria da 

Educação, Tória da escola, Organização Escolar, destacando-se a Didática como 

Tória do ensino. 

Nesse conjunto de estudos indispensável à formação teórica e pratica dos 

professores, a Didática ocupa um lugar especial. Com efeito, a atividade principal do 

profissional do magistério é o ensino, que consiste em dirigir, organizar, orientar e 

estimular a aprendizagem escolar dos alunos. São uma função da condução do 

processo de ensinar, de suas finalidades, modos e condições, que se mobilizam os 

conhecimentos pedagógicos gerais específicos. 
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4. 3 O LIVRO DIDÁTICO NA SALA DE AULA 

Mostrar autonomia para estimular o aluno a uma reflexão da sua realidade, 

por meio do uso maciço de textos, na escola, deve ser o principal objetivo do ensino 

da língua materna, para que ele a utilizar com maior eficácia em diferentes situações 

de interação. Percebe-se, entretanto, que a maioria dessas situações, ocasionando 

práticas pedagógicas distintas. Tal aspecto deixa de privilegiar os letramentos 

múltiplos que o aluno já possui, contemplando-se apenas aqueles formais. 

Ressalta-se que, quando os multiletramentos são contemplados nos LD, 

aparecem de forma fragmentada, descontextualizada e superficial, exigindo do 

professor o planeamento de estratégia complementar, as quais nem sempre 

ocorrem, devido, entre outros fatores, à necessidade de ser cumprir o extenso 

programa/currículo escolar. Tais fatos acabam por empobrecer as práticas e por 

restringir o potencial dos alunos, sujeitos conscientes e ativos no processo, pois se 

sustentam em pilares teórico-metodológicos ultrapassados, de acordo com as novas 

teorias que embasam o trabalho com os gêneros. 

A prática mais comum, atualmente, é o professor se ater ao trabalho com a 

literatura clássica – gêneros textuais mais presente nas salas de aula, inclusive nos 

LD, a depender do conteúdo programático restringindo o universo de leitura do 

discente, ao trazerem atividades prontas, com resposta já bem direcionada. A 

segunda delas é o professor ainda usar o texto como pretexto para abordagens 

meramente gramaticais, haja vista o entendimento de que é a partir da gramática 

que se aprende a língua e não que esta é reflexa desse uso em contextos 

diferentes, deixando, assim, de promover aquela reflexão metalinguística e fazendo 

do LD um manual de ensino. 

Grosso modo, a análise do LD estruturou-se a partir do enfoque dado a dois 

critérios básicos que norteiam a intervenção realizada com a seleção dos gêneros 

textuais contemplando no material didático e da proposta de produção textual 

correspondente a esse gênero, tendo em vista, o caráter sociointerativo e dialógico 

da obra e das estratégias metodológicas adotadas para a abordagem da Linguística 

textual, considerando a relevância desse aspecto, no material didático e no 

aprendizado do idioma, para o desenvolvimento da competência 
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CAPITULO V.. 1 METODOLOGIA  

             Para esta pesquisa utilizou-se uma pesquisa de campo com abordagem 

Quantitativa de natureza aplicada e ação descritiva. Pois desta forma de abordagem 

ao problema: a Pesquisa quantitativa considera que tudo é qualificável, o que 

significa traduzir opiniões e números em informações as quais serão classificadas e 

analisadas. (GIL.2006) 

Esta  monografia foi escolhida  para pesquisa o estudo com o tema, A 

Dificuldade de Interpretar Texto na Escola Municipal Vista Alegre com os alunos do 

9º anos do ensino fundamental. 

O estudo busca retratar a realidade de forma completa e profunda analisando 

várias fontes de informações recorrida pela pesquisa em diferentes momentos e 

situações. 

Outro fator relevante é quando ao trabalho com pessoas e com relações 

sociais que permite observa às múltiplas realidades existentes, e que esta vem 

sendo construídos, num processo dialógico, onde interagem entre si e com o 

contexto, trazendo a tona a visão da pesquisa qualitativa, pois de acordo com 

Bogdon e Biklen “envolver  a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato 

direto da pesquisa com situação estudada enfatiza mais o processo do que o 

produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes” (apud Ludke e 

André 1986). O que nos possibilita estabelecer uma nova forma de olhar o mundo 

vivido. 

A comunidade que a escola está inserida é de famílias de nível sócio 

econômico baixo, o grau de escolaridade também é baixo, sendo a maioria dos pais 

analfabetos. Alguns pais estão empregados e outros são desempregados. 

 A escola esta desenvolvendo alguns projetos que já esta relatada  nesta 

pesquisa, porém com ênfase, procurando atingir tanto os alunos quanto seus 

familiares, com um trabalho de interação tentando proporcionar melhores condições 

de aprendizagem dos educandos, visando resgatar os valores que estão deixados 

de lado em nossa realidade. 

A teoria que embasa a linha pedagógica da escola, que está presente no 

Projeto Politico Pedagógico é diversificada, dando ênfase no construtivismo 
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interacionista, com subsidio em quatro autores: Jean Piaget, Lev Vygotsky, Gardner 

e Paulo Freire. 

O campo da coleta de dados foi a Escola Municipal Vista alegre, Localizada à 

rua São João numero 111, bairro Vista Alegre no Município de Terra Nova do 

Norte/MT. 

A escola é mantida pela rede municipal de Terra Nova do Norte através da 

secretaria de educação, conta ainda com um grande quadro de funcionário para 

mantê-la em funcionamento, pois a mesma além das características citadas conta 

com biblioteca, sala de recursos, mutilei-o didáticos e laboratório de informática e 

sua estrutura é totalmente adaptada para alunos com deficiências. 

Este projeto tem por objetivo analisar o perfil de professores e alunos leitores 

a partir do  baixo Ideb da Escola Municipal Vista Alegre, do Município de Terra Nova 

do Norte-MT para assegurar o direito à leitura com prazer e autonomia. 
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5. 2  CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

Segundo Rudio (1986,p.114)” Chama-se de instrumento de pesquisa o que é 

utilizado para a coleta de dados” , ou seja, é estabelecido efetivamente o que será 

utilizado no desenvolvimento do estudo para a obtenção das informações 

pertinentes ao trabalho os dados para essa pesquisa foram coletados através de 

entrevista estruturada segundo Chizzotti (2003,p.90) nos permite mergulhar na 

realidade do sujeitos entrevistados e recolher ações em seu contexto natural. 

A pesquisa foi desenvolvido através de levantamento bibliográfico e 

pesquisas web gráficas, coleta dos dados por meio de uma proposta metodológica 

qualitativa com aplicação de questionário aos professore para  analise dos leitores 

da turma do 9º Ano da Escola Municipal Vista Alegre No Município de Terra Nova do 

Norte-MT.  
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RESULTADO DE DISCUSSÃO 

 

 

 

Fonte;  Carmo, 2018. 

Para esta pergunta as respostas obtidas foram: 89% (transtorno ou disturbo de 

aprendizagem), que causa a dificuldade, e 11% (a falta de vontade dos alunos 

aprender), constatou que o fator social e distúrbio são as causas da dificuldade de 

interpretar. 

Expressar-se que, os 89% dos professores que responderam essa pesquisa 

venham está diretamente imbuído a melhorar o nível educacional e disponibilizar 

desde cedo meios de estimular o pré-requisito para compreensão da leitura ao 

educandos com dificuldade de discernir um texto.·. 

11%

0%

89%

0%

Gráfico l-Para você, o que é considerado 
dificuldade de aprendizagem?

A- falta de vontade do
educando aprender

B-desigualdade social entre
seus colegas

C- transtorno ou distúrbio
de aprendizagem

D- transtorno como
depressão, ansiedade,
estresse
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Fonte; Carmo, 2018. 

Foi constatado nesta pergunta que 67% dos professores afirmou a ( motivar 

os alunos a ler),e 22% responderam (ele (a) não conhece a entre linhas), já 11% 

disseram (quando o educando não conhecem a letra), porém não quisera opinar (na 

produção de leitura textual), uma característica muito triste em nosso Brasil, será 

necessário acrescentar estratégia de leitura envolvendo a escola e família com um 

único objetivo de motivar os educandos. 

 E demostrar que a escola desempenhe um papel imprescindível na 

aprendizagem da língua escrita que exige o ensino explícito e sistematizado da parte 

de quem ensina o professor e a vontade consciente por parte do aluno. 

 

11%

22%

67%

0%

Gráfico ll--Qual a principal dificuldade 
evidenciada em seus alunos no processo da 

construção do conhecimento da leitura e 
escrita?

 A-quando o educando não
conhece a letra

B- ele (a) não conhece a entre
linhas

C-motiva os alunos a ler

D-na produção de leitura
textual
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Fonte; Carmo, 2018. 

Para esta pergunta 70% dos professores responderam que (na produção de 

leitura literária), e 20% (motivar os alunos a ler), 10% dos professores entrevistado 

disseram (na produção de leitura textual), no entanto não opinara (no ato de 

estimular a prática da leitura), ou seja, estão bastante confusos em o que ensinar a 

seus educando isso mostra um ponto negativo no fato da dificuldade de 

aprendizado. 

Ensina a ler é, acima de tudo explicitamente a extrair informação contida num 

texto escrito, ou seja, dar ao educando as ferramentas de que precisam para 

estratégia e eficazmente abordarem os textos, compreenderam o que esta escrito e 

assim se tornarem leitores fluentes. 

 

0%

20%

10%

70%

Gráfico lll-Quais as ações que proporciona 
ao seu aluno visando a superação das 
dificuldades  encontrada na literária?

A- na produção de leitura
literária

B- motiva os alunos a ler

C-na produção de leitura
textual

D-no ato de estimular a prática
da leitura
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 Fonte: Carmo, 2018. 

Foi pesquisado dez professores do Ensino fundamenta da Escola Vista Alegre 

em que predominou com 33% (conto de fada), e com 25% ( história em quadrinho), 

e 25% ( ficção), e 17%  com ( história de aventura), nesta pesquisa indicou-se “conto 

de fada” no entanto mostra toda faceta da educação no Ensino Fundamenta na 

Escola Vista Alegre.  

E é todo este ingrediente que determina a construção de um leitor. É 

essencial conhece-los e entregar esse conhecimento  nas praticas  dos docentes a 

todos a que ensinam a ler, no ato de levar os alunos a decifrar as palavras como  

também na compreensão dos textos 

 

25%

17%

33%

25%

Gráfico lV-Que tipo de história seus alunos 
leem?

A- história em quadrinho

B- história de aventura

C-contos de fada

D- ficção
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 Fonte; Carmo, 2018. 

A serem questionado com esta pergunta 50% dos professores entrevistado 

disseram (faz leitura todo dia), 30% responderam (uma vez por semana), 20% 

respondeu ( uma vez por mês). 

Porém nota-se que os docentes estão confusos na questão quanto à leitura, 

no entanto a essa altura do campeonato deveria esta todos junto em um só 

proposito.  

Ao nível de compreensão de leitura dos alunos para realçar o conhecimento 

do texto, particularmente a riqueza lexial e o domínio das estruturas sintáticas 

complexas, a rapidez e a eficácia com que identifica as palavras escritas, a 

capacidade para auto monitorizar o discernimento, do conhecimento que tem sobre 

o Mundo e sobre a vida e sobre os assuntos abordados nos textos lidos, são todos 

estes ingredientes que determina a construção de um bom leitor.  

 

 

50%

30%

20%

0%

Gráfico V-Os alunos fazem uso da biblioteca 
durante o ano letivo?

 A-faz leitura todo dia

B- uma vez por
semana

C-) uma vez por mês

D- uma vez por ano
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Fonte;  Carmo, 2018. 

Para esta repostas obtidas foram 64% disseram ( para estudar em casa), e 

36% dos professores respondeu ( para ler na sala).  

Aqui neste questionário estão tentando engaja o gosto pela leitura talvez eles 

possa ter uma leitura deleite no futuro. 

É essencial que os alunos possam emaranhar com essa prática e que os 

docentes venham a ensinar a obter nível de compreensão diferente e o mesmo 

leitor, perante dois textos diversos, pode atingir níveis de compreensão distintos com 

intuído de desenvolver o léxico dos alunos, portanto melhorar a compreensão dos 

educandos.    

 

64%

36%

0% 0%

Vl-Os seus educando fazem empréstimo de 
livros no acervo da escola?

A-para estudar em casa

B- para ler na sala de aula

C- para visualizar as figura

D- ou não esta de acordo
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Fonte: Carmo, 2018. 

A serem indagados com esta pergunta os docentes responderam 73% ( leem 

texto de ficção), e 18 % responderam ( leem texto oral), do qual não fazem leitura 

com o texto  literário.  

A compreensão da leitura é um processo complexo que envolve o que o leitor 

conhece sobre a sua própria língua, sobre a vida, sobre a natureza dos textos a ler e 

sobre processos e estratégia especificas para obtenção de significado da informação 

registrada através das escritas. O ensino da compreensão da leitura tem de incluir, 

portanto, estratégia pedagógica direcionada para desenvolvimento do conhecimento 

linguístico dos alunos com dificuldade para o alargamento das vivencias e 

conhecimento de especificas leituras. 

18%
9%

0%
73%

Vll-Quais é os gêneros textual selecionado 
para a prática de leitura e escrita com seus 

alunos?

A- texto de ficção

B- texto oral

C-texto de auto ajuda

D-texto literário
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Fonte:  Carmo, 2018 

Para esta indagação 61% dos professores entrevistados responderam (não 

opinar),e 23% responderam ( com os alunos com dificuldades), e 8% respondeu ( 

com os educandos que não gosta de ler), outros 8% ( com os alunos especial). 

Esta constatação, e favorável a sucumbir com o aprendizado dos alunos com 

isso acabam o ensino fundamenta sem saber discernir a interpretação das leituras. 

Na realidade essa dificuldade pode estar ligada a fatores como condições 

socioeconômicas desfavoráveis ou até por não receber o incentivo correto em sua 

casa ou problema relativo a atenção, ansiedade ou agitação normalmente 

desenvolvem o quadro por causa de algum conflito pessoal ou familiar. 

    

23%
8%

8%

61%

Gráfico -Vlll Ao elaborar plano de aula você 
executa as orientações da proposta 

pedagógica?

A-com os alunos com
dificuldades

B-com os educando
que não gosta de ler

C-com os alunos
especiais

D- ou não opina
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Fonte: Carmo, 2018. 

Deste questionário foi uma das mais importantes em que 60% responderam ( 

para se torna um leitor critico e responsável), e 40% respondeu ( que ele (a) mude 

para  viver melhor). 

Acredita-se a linguagem mencionada desta entrevista irão mudar a forma de  

melhora as dificuldade de interpretar um texto porquê ler e bom. 

O importante e ler desde cedo. Se puder, ou pelos menos comece pelos 

clássicos e nunca ler sem um bom dicionário e anotar as palavras que não conhece 

e que faça do livro objeto pessoais, são dicas preciosas para ter e ser um cidadão 

letrado. 

  

 

 

 

0%

60%

40%

0%

Gráfico lX-Qual importância da leitura ao 
seu aluno como cidadão?

A-Que ele se torne um
pessoa feliz

B-para se torna  um leitor
critico e responsável

C-que ele mude pra se viver
melhor

D-não opinar
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Fonte: Carmo, 2018. 

Para esta questão 80% disseram que os alunos gostam das aulas de leitura e 

compreensão e 29 % disseram que os educandos não gostam de leitura. 

Diante dessas afirmações foi possível observar que estão no caminho certo 

no ato que ler e bom, não importa a especialidade do livro. 

Por que os alunos da geração futura, também chamado de nativos digitais, 

parecem estar se distanciando cada vez mais do habito da leitura, diante seu 

dinamismo e modernidade trazidos pelas novas tecnologias, eles têm buscado 

informações mais rápidas e acessíveis, o que pode levar muitos deles a pensar que 

ler é perda de tempo. 

No entanto o educador, diante disso, deve sim continuar agindo no intuito de 

provar o contrário, afinal, a leitura nunca ficará ultrapassado e continua sendo uma 

importante ferramenta na educação dos jovens alunos. 

80%

20%

Gráfico X-Seus educandos gostam das aulas 
de leitura e compreensão de textos?

A- sim

B-não
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Resultado alcançado   

Reconhecer ainda que a escola possui um elevado número de educando com 

défice de aprendizado que são adversidades a serem enfrentados com parâmetro à 

proficiência do 5º ao 9º Anos do Ensino Fundamental. A inclusão desses alunos 

repousa no discernimento e no reconhecimento da problemática, das desigualdades 

e da heterogeneidade existentes na sala de aula, em estudo de caso produzido pelo 

psicopedagogo e, na necessidade de um trabalho diferenciado de intervenção 

pedagogia. 

Como acadêmico e futuro professor da língua Portuguesa, sou critico e 

responsável em mudar pra se viver melhor espero adquirir conhecimento para 

trabalhar com novas estratégia ( sequência didática) e a LD de ensino aprendizagem  

da leitura a partir das expectativas e gostos dos educandos, das sua reais 

necessidades de aprendizagem nos estudos de caso com os pais e nas 

intervenções pedagógicas (alfabetização). 

Socializar-se que a leitura como objeto e objetivo de conhecimento, deve ser 

explicita ensinados através de sequencia didática e LD ou projetos, envolvendo 

todos os docentes no planejamento coletivo colaborativo, para que o educando se 

trone um leitor autônomo e competente em todas as áreas do conhecimento. Porém 

este ensino necessita realizar em situações contextualizadas e planejadas, levando 

o aluno leitor a especificada leitura como uma produção social que faça sua atuação 

no cotidiano, sua interação e inserção no mundo letrado.     
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6.. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Levando-se em consideração as exposições feitas nesta monografia, 

nota-se que especificamente no ensino da interpretação ainda existem 

problemas a serem concluída sobre a dificuldade de compreensão textual, 

pode-se afirmar  que o fato muito mais abrangente, pois envolve todo o 

processo educativo, dependendo de um consenso que envolva de um modo 

geral ou seja educadores, pais e educando, porém os pais envolve o social e 

a comunidade: dos bairro Vista Alegre e João Paulo ll nessas comunidades 

este fator social na classe operaria proletária com menos poder aquisitivo 

que causa a miséria e a fome que e com o uso de bebidas alcóolica e 

cigarros que tem o maior excedente de imposto, ele consegue se satisfazer, 

mas as crianças não,  que afeta o processo cognitivo dos alunos, 

Refletir com reflexão em que todos juntos vencerá, pois somente 

assim podemos chega-se a possíveis soluções no referencial que colocam 

as dificuldades de interpretação relacionadas a vários fatores entre eles; 

fatores orgânicos, cognitivos, afetivos, sociais e pedagógicos. 

Conforme os relatos dos educandos (a) pode-se constatar que essas 

estão “lutando” para que os educandos sintam-se incentivados e sejam 

capazes de construir seu próprio conhecimento, e que estão sempre 

buscando diversas alternativas para promover a aprender e interpretar. 

Na escola o educador deve estar sempre atento às etapas do 

desenvolvimento do aluno, colocando-se na posição de facilitador da 

aprendizagem e calcando seu trabalho no respeito mútuo, na confiança e no 

afeto. Deve estar interessado nos alunos/educandos como seres humanos 

em desenvolvimento, procurando oferecer oportunidades que precisam ser 

despertados com um sentimento de autoestima, para não resultar em 

fracassos escolares, promovendo e repetência. 

Para tanto devem estar atentos ao avaliar e, descobrir as causas das 

dificuldades de interpretar a as diferentes instâncias nesse processo como: a 

situação escolar, a dinâmica familiar, os aspectos instrumentais da criança, a 

adaptar o material escolar em função do desenvolvimento intelectual do 
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educando, adequar práticas e metodologia pedagógicas, refletir sobre a 

ação. 

Trabalhar a partir do que os alunos já sabem, pensando o erro como 

parte de um processo de construção, acreditando e criando condições para 

que eles percorram o caminho que há pela frente, ampliando as 

possiblidades de uso de linguagem e adquirindo novo saberes, que deveram 

ser uma prática vigente nas escolas. 

Diante desses fatores é necessário que o educador entenda a 

educação com prática social transformadora que possibilite ao educando 

ampliação de seus conhecimentos, dando ênfase aos conteúdos 

significativos e integrando ao trabalhar em sala de aula situações 

problematizadoras.  

É importante ressaltar que o trabalho se constrói coletivamente, sem, 

no entanto, apagar as individualidades e o movimento de interação das 

várias áreas do saber do professor. 
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APÊNDICES 

Apêndice A: Questionário aplicado aos educadores da__________________ 

_________________________________ 

Prezado(a) Professor(a), 

 Meu nome é _______________________________, sou acadêmica do 

Curso de Licenciatura Plena em Letras e Espanhol pela FACULDADE DE CIÊNCIAS 

SOCIAIS DE GUARANTÃ DO NORTE - FCSGN (Uniflor). Solicito sua colaboração 

para minha pesquisa de conclusão de curso, respondendo ao questionário abaixo. 

Na pesquisa pretendo analisar e compreender o atendimento Educacional 

___________________________________________________________________ 

 O questionário é anônimo, e os dados obtidos serão utilizados apenas 

para fins acadêmicos, portanto sinta-se a vontade para expressar-se livremente.  

 Sua participação é importante! 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 

Questões 

1) Para você, o que é considerado dificuldade de aprendizagem? 

A (  ) falta de vontade do educando aprender 

B (  ) desigualdade social entre seus colegas 

C (  ) transtorno ou distúrbio de aprendizagem 

D (  ) transtorno como depressão, ansiedade, estresse 

2) Qual a principal dificuldade evidenciada em seus alunos no processo da 

construção do conhecimento da leitura e escrita? 

A (  ) quando o educando não conhece a letra 

B (  ) ele (a) não conhece a entre linhas 

C (  ) não gosta de ler 

D (  ) ele (a) não consegue ver a letra 

3) Quais as ações que proporciona ao seu aluno visando a superação das 

dificuldades  encontrada na literária? 

A (  ) na produção de leitura literária 

B (  )  motiva os alunos a ler 

C(  ) na produção de leitura textual 

D(  ) no ato de estimular a prática da leitura 

4) Que tipo de história seus alunos ler? 

A (  ) história em quadrinho 

B (  ) história de aventura 

C (  ) contos de fada 

D (  ) ficção 

5) Os alunos faz uso da biblioteca durante o ano letivo? 

A (  ) ) faz leitura todo dia 

B(  )  uma vez por semana  

C (  ) uma vez por mês 

D (  ) uma vez por ano 

6) Os seus educando faz empréstimo de livros no acervo da escola? 

A (  ) para estudar em casa 



78 

 

B (  ) para ler na sala de aula 

C (  ) para visualizar as figura  

D (  ) ou não esta de acordo 

7) Quais é os gêneros textual selecionado para a prática de leitura e escrita 

com seus alunos? 

A (  ) texto de ficção 

B (  ) texto oral 

C (  ) texto de auto ajuda 

D (  ) texto literário 

8) Ao elaborar plano de aula você executa as orientações da proposta 

pedagógica? 

A (  ) com os alunos com dificuldades 

B (  ) com os educando que não gosta de ler 

C (  ) com os alunos especiais 

 D (  ) ou não opina 

9) Qual importância da leitura ao seu aluno como cidadão? 

A (  ) Que ele se torne um pessoa feliz 

B (  ) para se torna  um leitor critico e responsável 

C (  ) que ele mude pra se viver melhor 

D (  ) não opinar 

10) Seus educandos gostam das aulas de leitura e compreensão de textos? 

A (  ) sim 

B (  ) não 

    

 



79 

  
 

Anexo 
Fonte: Carmo, 2018. 
 

 

  


