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RESUMO 
 
O conceito de leitura e escrita dentro de um espaço escolar, remete a funcionalidade e 
eficácia do ensino dos professores. O que permite visar a contribuição do ensino quanto 
à melhoria da escrita e leitura por ambos os docentes. Cabe ao educador e a escola 
cumprir com a obrigatoriedade de inserir aos alunos projetos e cobranças de leitura e 
escrita, fortalecendo suas metodologias através da formação continuada aos 
professores e programas que venha abranger a todos, inserindo o mesmo ao convívio 
de ler e escrever bem. Esse trabalho visa a contribuição das demais disciplinas dentro 
do ensino da leitura e escrita nos anos finais do ensino fundamental da Escola Mun. de 
Ens. Inf. e Ens. Fund. Deputado João Carlos Batista, no entanto o objetivo da pesquisa 
foi o de Identificar a contribuição dos docentes no campo escolar ao ensinar a leitura e 
escrita de acordo com a Língua Portuguesa dentro dos anos finais. Pensa-se no uso da 
linguagem em todas as disciplinas, o que logo pontua a necessidade de se acontecer o 
ensino da mesma por meio de todos os professores, o que reforça os pensamentos de 
renomados estudiosos usados para a metodologia bibliográfica deste trabalho, como 
Rubem Alves, Silva, Rangel; Machado, Rabello e Gomes, também foram realizados 
pesquisas de campo com alunos, professores e o diretor para obtenção de resultados 
precisos. Portanto a conclusão desta pesquisa foi que o ensino da leitura e escrita 
contribui positivamente para o aprendizado das demais disciplinas quando 
correlacionada com um trabalho em conjunto dentro de uma mesma instituição.  
 
Palavra - chave: Leitura. Escrita. Contribuição. Ensino Coletivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RESUMEN 
 

El concepto de lectura y escritura dentro de un espacio de la escuela, la funcionalidad y 
la eficacia de la enseñanza de los profesores. Lo que le permite orientar la contribución 
de la escuela con respecto a la mejora de la escritura y la lectura por ambos docentes. 
Es responsabilidad del educador y la escuela para cumplir con la obligación de entrar a 
estudiantes con proyectos y colecciones de lectura y escritura, fortalecer sus 
metodologías a través de educación continua para profesores y programas que cubren 
todos, insertando la misma a coexistencia de leer y escribir bien. Este trabajo tiene 
como objetivo el aporte de otras disciplinas dentro de la enseñanza de lectura y 
escritura en los últimos años de la escuela primaria. ens. fondo y ens. inf. Sr. Juan 
Carlos Batista, sin embargo el objetivo de la investigación fue identificar la contribución 
de los maestros en el campo de la escuela para enseñar lectura y escritura según la 
lengua portuguesa en los últimos años. Se considera el uso de la lengua en todas las 
disciplinas, que pronto se señala la necesidad de pasar la misma a través de todos los 
profesores, que refuerza el pensamiento de reconocidos eruditos utilizados para la 
literatura de esta metodología de trabajo, como Rubem Alves, Silva, Rangel; Machado, 
Rabello y Gomes fueron también investigación de campo llevado a cabo con alumnos, 
profesores y el director para obtener resultados precisos. Por lo tanto la conclusión de 
esta investigación fue que la enseñanza de la lectura y escritura haga una contribución 
positiva para el aprendizaje de otras asignaturas cuando correlacionados a trabajar 
juntos en la misma institución. 
 
Palabras clave: Lectura. De la escritura. Contribución. Educación colectiva. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa tem por objeto de estudo o conceito do uso da leitura e escrita 

dentro de um espaço escolar realçando a importância do uso da mesma que é 

significativa para quaisquer disciplinas que venha estar na grade curricular das 

escolas brasileiras. Retrata as dificuldades encontradas no caminho do ensino da 

Língua Portuguesa dentro do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental na Escola 

Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental João Carlos Batista. Pontua as 

necessidades e desafios para a realização de um ensinamento proveitoso por parte 

dos diversos professores com relação a disciplina de Língua Portuguesa. 

O conceito do uso da leitura e escrita dentro de um espaço escolar, faz com 

que o projeto detalhe resultados dentro de disciplinas consideradas pouco 

convencionais ao uso da Língua Portuguesa, portanto, sabendo que a leitura está 

presente em cada circunstância da vida do cidadão, caminhando desde a formação 

do mesmo ao longo de sua vida, nota-se que uns dos principais objetivos requerido 

pela educação ao formar um aluno, é a capacidade de ler, entre as de escrever, 

compreender e interpretar. Focando em escrever e ler bem, podemos ter em mente 

que essa funcionalidade cabe a todos educadores, sendo eles (a) de qualquer área. 

A problemática que norteou esta pesquisa foi: qual a contribuição dos 

docentes das demais disciplinas no ensino da leitura e escrita dentro dos anos finais 

na Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Deputado João Carlos 

Batista? O que se tem feito para que a defasagem da leitura e escrita dessa 

instituição seja resolvida? 

A hipótese para a resolução do referido problema é o incentivo dos 

professores das diferentes áreas de ensino no quesito apoio a leitura e escrita, 

fazendo com que a positividade seja alcançada aos alunos, que dispõem de 

inúmeras metodologias e incentivos para melhorar o processo de leitura e escrita, ou 

seja, as cobranças e métodos de uso diário em todos os âmbitos do espaço escolar 

é de real importância e faz com que seja explicito para que, seja mediado não 

apenas por um, mas por todos. 

Os objetivos da pesquisa foi o de identificar se houve mediação dos docentes 

no campo escolar. Tendo como objetivos específicos: compreender a dinâmica da 

leitura e escrita na sala de aula; mostrar a importância do auxílio de outros 
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profissionais da educação no ensino da leitura e da escrita; identificar estratégias e 

métodos adequados para trabalhar leitura e escrita com os alunos. 
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2. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A gradativa evolução da escrita. 

Ribeiro 2007 (apud Matui 1995) descreve que a essência humana apenas 

começa quando relacionado com outros, o homem isolado da sociedade, não evolui. 

Como uma característica essencial da evolução humana, minou a necessidade de 

expressar-se, criou então o homem, meios para uma comunicação entre grupos e 

registrar seus acontecimentos através de desenhos nas paredes das cavernas 

surgindo assim a escrita pictográfica marcando o início da história humana. 

A importância da escrita não resulta apenas de uma retrospecção de eruditos. 

Os povos antigos tinham tal consideração e respeito pela escrita que a sua invenção 

foi atribuída às divindades ou aos heróis lendários. 

As sílabas surgiram com o passar do tempo, assim também como as vogais 

formando a escrita alfabética, de início sendo greco-romano por terem sido 

adaptadas na Grécia e na Roma, dando origem então ao alfabeto que conhecemos 

nos dias de hoje com 21 consoantes e 5 vogais com um total de 26 letras que, 

quando ordenadas são capazes de formar uma lista interminável de palavras, com 

isso surgiu também os primeiros livros, que assim como a escrita surgiu de forma 

erudita e foi aperfeiçoando-se ao longo dos tempos. 

 
Os primeiros livros eram feitos de barro, pequenas lajotas, que eram 
numeradas para facilitar a consulta. Os livros feitos em barro ou 
madeira eram feitos em forma de placas, já os livros feitos em tecido, 
papiro e couro eram feitos em rolos ou em dobras. Os livros feitos em 
couro cru (pergaminhos) eram costurados, e assim foi evoluindo até 
chegar ao livro que conhecemos hoje. (PENIDO, 2013. p, 13) 
 

A forma de escrita teve seu início com os romanos, da esquerda para direita e 

em linhas horizontais, e geralmente eram feitas pelos escribas, que eram pessoas 

estudadas, e depois transcrita pelos copistas (pessoas que copiavam os textos) em 

pergaminhos feitos com couro e guardados em bibliotecas nos mosteiros. 

Penido (2013. p, 13) relata o surgimento da imprensa no ano de 1450 por 

Gutenberg, sendo possível assim a reprodução de livros de maneira ilimitada, 

possibilitando assim a leitura de um mesmo livro em diversas partes do mundo, 

sendo este considerado um marco na história da humanidade. 

Há mais de vinte mil anos o homem foi capaz de exprimir o seu pensamento 

através de diversos meios gráficos. Desde então a escrita vem alcançando espaço e 
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se tornando fundamental para o homem. A escrita que sempre foi a maneira sólida e 

eficaz encontrada para representar o coletivo de ideias de uma comunidade em 

todos os âmbitos. 

Hoje se percebe que a invenção da palavra escrita teve uma importância 

primordial para o desenvolvimento humano, pode-se vê-la tanto nos livros 

impressos, folhas de jornais, revistas e outros meios de leitura, como também em 

sites, webs, páginas de e-mails e meios sociais de comunicação e relacionamentos, 

tanto nos computadores (portáteis ou não) e fones e smartphones.  

A escrita está em constante propagação, não há um meio de freia-la, até 

porque o objetivo no trabalho em questão é demonstrar a relevância da mesma em 

grande escala, ou seja, a importância da escrita dentro de um universo em que o 

uso seja cada vez mais intenso. E exatamente por ter essa necessidade de 

aperfeiçoamento é que estamos sempre em busca de uma evolução relevante para 

o ciclo da vida tanto profissional quanto pessoal. Eis que escrever é fundamental na 

vida de todos, por isso deve-se escrever, especialmente pelas vantagens que a 

escrita oferece. 

 Primeiro pode-se dizer que escrever é a ponte de ligação do imaginário para o 

real; Como mencionado acima, a escrita foi o passo dado para transcrever a 

outros o que se ocorria, imaginavam, predeterminavam. Hoje, conceituando a 

escrita de modo imaginável para o real, vemos a possibilidade de pessoas 

estarem criando livros como de ficção, expondo suas estórias em textos, levando 

a criatividade, curiosidade, informação aos todos. 

 Contribui na alfabetização; É perceptível a colaboração da escrita dentro da 

alfabetização, de modo que a criança passa por atividades motoras para chegar 

ao ponto de escrever, sendo assim, alfabetizar-se por meio da escrita seguidos 

os passos os que levam a leitura. 

 Ajuda a pôr as ideias em estado de ordem; Quando nos referimos a escrita como 

objetivo de organização, logo nos vem à mente uma lista de afazeres, uma 

agenda de reuniões ou outros. No entanto, é exatamente desta maneira que 

podemos posicionar a escrita como um meio de organização. Ela passa a ser 

um cronograma diário, semanal ou mensal do que precisamos fazer com 

determinada ordem, tudo isso em modo de escrita, códigos decifráveis.  

Exemplo: 
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Tabela 1: a utilização da escrita como meios de organização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Silva (2018). 

      

 Proporciona a elaboração de textos; Deste modo a escrita efetiva sua função de 

maneira imprescindível, é desta forma que facilita e proporciona a criação de 

textos de redações, artigos, receitas, livros e etc. 

 Aumenta e enriquece o vocabulário e a aptidão de leitura; “Quem muito lê, 

melhor se escreve.” Através desta máxima percebemos que a leitura atribui na 

hora de escrever. De modo que escrever também contribui ao ler.  

De acordo com os tópicos acima representados, a relevância de uma boa 

escrita fortalece a leitura, e sem dúvida e acrescenta o vocabulário enriquecendo 

a produção textual e a falácia em diversos convívios. 

 

2.2 A influência da oralidade sobre a escrita 

Souza (2001, p. 25) cita que a escrita sempre foi uma forma de representar a 

memória coletiva de uma comunidade, seja no campo científico, religioso, político, 

artístico, cultural, etc. A mesma atribui ao discurso oral dentro da sociedade usuária 

da escrita para firmar conversações ou até mesmo documentos como muitos outros. 

A linguagem verbal oral ou escrita, hoje, é uma das principais temáticas de 

ponto relevante para a formação de um cidadão. A maneira como falamos, na 

maioria das vezes, influência nossa escrita.  

Somos participantes de situações sociais, de modo que, a linguagem torna-

se o veículo de acesso da função cognitiva do conjunto de pensamentos para a 

escrita. 

Estudos realizados por Favero (2005) nos revela que houve um tempo em 

que falar “bem” não era prioridade, sendo assim deixado de lado o ato de ler para 

segunda instância, valorizando apenas a escrita.  

Favero (2005, p. 10) descreve que: 

ANOTAÇÕES 

ANIVERSÁRIO DO ANDRÉ DIA 19 

Dia 05 – ENTREGAR TRABALHO DE FÍSICA 

Dia 16 – PROVA DE SOCIOLOGIA 

Dia 25 – ENTREGA DE NOTAS 
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Historicamente, a escrita era considerada a verdadeira forma de 
linguagem e a fala, por ser mais flexível, não constituía objeto de 
estudo. Só depois de 1960 é que a linguagem falada deixou de ser 
considerada uma mera verbalização. FÁVERO (2005). 

  
Ou seja, a escrita completava parcialmente as lacunas de uma de 

conversação, não se fazia necessária uma leitura adequada ao nível de que se 

encontrava a priorização do qual estava a escrita dentro deste mesmo grupo.  

No entanto, a escrita estabeleceu seu espaço de maneira que hoje serve 

como ensinamentos para os futuros usuários da mesma. A escrita é um progresso 

de resultados de ensinamentos, ou de uma escolarização, [...] a mesma é fruto de 

um aprendizado escolar, num contexto mais formal da língua, é por isso que ela é 

considerada, pela sociedade, um bem cultural de prestígio, Silva (2018). 

Com tal elevação da escrita em um meio social e espaço educacional, fez 

valer a oralidade de modo que os estudiosos persistiram na ideia de que ambas são 

de extrema valia dentro do convívio e que abrange quaisquer espaços dentro da 

sociedade. Sabe-se que a oralidade tem seu lugar de mérito dentro de uma 

sociedade, pelo fato de haver por si, meios de fazer com que o homem possa 

expressar, atribuir e dialogar entre pessoas.  

Não existe sociedade sem a prática da oralidade e escrita, a ligação que se 

tem entre ambas é a base do convívio social, pode-se colocar como ritual de 

vivência. 

A escrita é fruto de um aprendizado escolar, num contexto mais formal da 

língua, é por isso que ela é considerada, pela sociedade, um bem cultural de 

prestígio, Silva (2018). A mesma apresenta-se nova diante da oralidade, porém, 

obteve destaque dentro da sociedade, fora criada pelo homem tornando-a essencial 

no convívio social e dentro do espaço escolar, onde se caracteriza como prática de 

letramento. 

A escrita e a oralidade se adequa a cada situação, por essa facilidade a 

influência se torna significativa na hora de seu uso. Devido estarem em constante 

transformação e transformando os seus usuários, os mesmos que estão se 

apropriando e aprimorando a oralidade e escrita vivem em processo gradativo de 

construir e reconstruir sempre.  
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2.3 A leitura como fonte de ensino 

Martins (1988) descreve que, a leitura se inicia no homem assim que este 

entra em contato com o mundo, os primeiros passos para aprender a ler acontecem 

de forma tão natural quanto ao conhecimento das sensações, emoções e 

conhecimento aos objetos e produtos do mundo. Trata-se pois de um aprendizado 

mais natural do que se costuma pensar, mas tão exigente e complexo como a 

própria vida. 

Diferente da escrita, a leitura é mágica. Ela é capaz de nos proporcionar 

sentimentos, emoções, curiosidades, respostas, soluções e inúmeras outras séries 

de funções e habilidades do dia de cada leitor.  

Em média lemos muito mais do que comemos, andamos ou conversamos. 

Fazemos não apenas a leitura verbal, temos por habilidade nata o processo de 

leitura visual, que nada mais é que o ato de conciliar uma imagem a uma oração 

determinada. Exemplo disso é o distinguir os avisos em um semáforo, placas de 

transito, placas de ocupado e desocupado em portas de acesso individual 

(banheiros).  

Todos os meios de leituras são considerados dentro desse determinado 

assunto ao qual remete com clareza a quantidade de leitura que somos capazes de 

fazer durante o processo de reconhecimento de campo onde possamos estar. Outro 

exemplo significativo para o assunto em destaque, é analisar um funcionário de um 

escritório, professor e inúmeras outras funções lê muito mais do que dorme. Não 

apenas lemos em momentos de trabalho, estudo ou lazer. Fazemos isso a cada 

instante, em uma placa de rua, panfleto de propaganda de um supermercado, 

dentista, cabeleireiro, celular, rótulos de um produto e etc. A leitura está presente em 

todos os ambientes da nossa sociedade, sendo que através dela o indivíduo pode 

ampliar seu conhecimento, aperfeiçoar a escrita, o vocabulário, entre outros 

aspectos que levam à reflexão e formação do senso crítico. (BOTINI; FARAGO 

2014).  

A leitura é uma aptidão do ser humano, o que a torna contrário da escrita 

que é uma habilidade. Nascemos com essa vocação para leitura, somos fisicamente 

capazes de ler assim que entramos em contato com a escrita.  

Não se sabe ao certo quando começou a leitura, porém sabemos que a 

mesma se deu na antiguidade, entretanto, via Martins (1988), define-se que a leitura 

está ligada ao processo de formação global do indivíduo. Considerando que essa 
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ligação permeia desde as primeiras formas de registrar os acontecimentos diários 

para a posteridade. 

Hoje a leitura é uma das fontes que retém as informações necessárias para 

o aprendizado.  Em todas as matérias de ensino, traz consigo partes em escrita, o 

que nos faz ler incessantemente. Isso é, a leitura torna-se um poço de informações 

em formas de códigos, que são facilmente decifrados por aqueles que são ou estão 

aptos a leitura.  

A funcionalidade da leitura pode ser caracterizada como um veículo de 

conteúdos informativos, no entanto, pode-se pensar que a mesma supera isso com 

uma posição surreal aos olhos humanos. A leitura é muito mais que simplesmente 

transmitir conhecimento: Observando o filme O Leitor de autoria de Bernahad 

Schlink lançado no Brasil em 6 de fevereiro de 2009, percebemos o quão 

revigorante é a leitura e a capacidade da escrita. A leitura é apresentada no filme 

como um meio de salvação para a Hanna Schmitz, no qual a mesma acaba por ser 

condenada por alegar ser a responsável pela morte de 300 pessoas no campo de 

concentração, no entanto Hanna Schmitz não sabia ler ou escrever, e exatamente 

por ser uma pessoa de mente fraca e de pouco estudo, arrebata o filme mostrando o 

meio de adquirir paz consigo mesmo durante o tempo de sua prisão, aprendendo a 

ler e escrever através de livros que lhe fora doado por seu ex amante. 

 Pode-se considerar a leitura como uma ponte das ações e sentimentos 

reais para uma enciclopédia de informações, trazendo consigo um alto acúmulo de 

saberes, ela nos leva a mundos diferentes, sentimentos inimagináveis, ela faz o elo 

da fantasia para a realidade, como nos transcreve Martins (1988 p. 37) os seus 

pontos específicos e reais de sua percepção a leitura, como um ato de ler o mundo 

com muito mais que o os olhos conseguem enxergar, a leitura por si, acontece por 

meio níveis sensorial, emocional e racional. A leitura nada mais é que um portal 

mágico para o acesso rápido para a cidadania e a realidade que pode ser 

transformada por meio de leitura.   

A leitura é a fonte imprescindível de ensino na atualidade, é indispensável 

para a compreensão de conteúdo, método de avaliação, produção e interpretação 

de textos. Solé (1998) nos remete a leitura com a finalidade de se obter informações 

especificas, no caso em que a mesma apresenta condições em que o leitor busca na 

leitura algo que seja especifico. Ele ainda atribui esse tipo de leitura a ‘leitura de 

caráter’, onde pode-se fazer uma seleção do que se espera ler. Entretanto, dentro 
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do ensino, ela se perpetua transformando o aluno em um praticante assíduo do 

objetivo obter informações, o que faz da leitura a capacidade funcional do aluno, 

para expor seu conjunto de ideias em códigos, ou melhor, escrita. 

Para muitos, consideram-se uma combinação perfeita com a escrita. Ambas 

trabalham em conjunto dentro do processo de alfabetização, passa a ser essencial. 

As mesmas se complementam fazendo o elo onde o aluno aprende – de maneira 

ainda desajeitada – a escrever as primeiras palavras, logo em seguida do que se 

escreve, a leitura da palavra, é feita de modo que a fonética seja perceptível ao 

receptor do som de cada palavra fazendo assim um trabalho em conjunto, a 

alfabetização, usando a escrita e leitura.  

Importante pensar que a leitura é o portal da imaginação e/ou criação da 

criança ainda em fase de aprendizado. Durante a fase da adolescência por meio ao 

fim do ensino fundamental, essa necessidade de criar, torna-se ainda maior com as 

preparações para uma carreira acadêmica.  

 

Ler é entrar em outros mundos possíveis. É indagar a realidade para 
compreendê-la melhor, é se distanciar do texto e assumir uma 
postura crítica frente ao que se diz e ao que se quer dizer, é tirar 
carta de cidadania no mundo da cultura escrita... (LERNER apud, 
RANGEL; MACHADO 2012, p. 2).   

 

Observando as funções das mesmas, percebe-se que não poderiam deixar 

de estarem juntas, ou de fazer somatórias dentro de um espaço escolar. A leitura de 

modo significativo, adere a escrita e são práticas que requerem que o aluno adquira 

competências específicas para que possa se apropriar do conteúdo lido de forma a 

significá-lo e ressignificá-lo no seu dia a dia. (RANGEL; MACHADO 2012, p. 2). 

 

2.4 O processo histórico da Língua Portuguesa 

Sabe-se através dos livros didáticos – distribuídos pelo governo nas 

instituições de ensino – que a história de nossa língua materna, se deu por meio do 

descobrimento do Brasil, que ocorreu no ano de 1500 durante viagens marítimas em 

que Pedro Álvares Cabral navegava em busca de novas terras. Como bem 

sabemos, o mesmo navegava a mando de Portugal. (FAUSTO, 1996). 

No entanto, a origem da Língua Portuguesa de Portugal, denomina-se do 

latim vulgar (sermo plebeius) – no qual se caracteriza como um dialeto grosseiro, 

simples e sem preocupações com a fala e escrita – que fora levado até a Península 
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Ibérica por conquistadores romanos. Dentro das mais variadas línguas surgidas 

através de conquistas, está o português, o mesmo se originaliza do galego-

português. 

O galego-português deriva-se do romanaço e compõe-se de uma fala 

limitada – geograficamente falando – dentro de toda área ocidental da Península, 

que corresponde ao território de Portugal e Galiza. Mas a frente, o galego-português 

sofre mudança e acaba por vez consolidando o português que passa a se acentuar 

em Lisboa tornando a língua de Portugal. (FAUSTO, 1996). 

Devido todo o processo de linguagem que sofre Portugal, esse passa a ter 

como língua de sua nação o português, que implantaria mais tarde a língua em 

outras novas terras, dentre elas podemos citar territórios Africanos, Ásia, Oceania e 

América, ou seja, especificamente o Brasil. No dia [...] 22 de abril de 1500 Pedro 

Álvares Cabral chega às costas do Brasil, de que toma posse em nome do rei D. 

Manuel de Portugal. (TEYSSIER, 1982, p. 62). 

Com a descoberta do Brasil, ocorreu a importante atribuição de várias 

línguas dentro a que hoje é nossa língua oficial. Com Portugal, o Brasil herdou a 

Língua Portuguesa, porém, a mesma misturou-se com a língua indígena já existente, 

e durante colonização dos portugueses, vieram os africanos que eram escravizados 

e trazidos ao Brasil e no entanto traziam consigo suas culturas e variações também 

atribuídas/miscigenadas de culturas de Portugal que também fora implantado em 

suas terras. Foram somados ainda em nosso idioma, a cultura dos espanhóis e mais 

uma vez – com a invasão dos franceses em Portugal – a forte influência do 

português de Portugal aperfeiçoado com o francês. 

 

As invasões francesas obrigam o príncipe regente, que, em 1816, se 
tornará o rei D. João VI, a refugiar-se no Brasil. Faz do Rio de 
Janeiro a capital da monarquia de Bragança, abre o Brasil ao mundo 
exterior e toma iniciativas que irão acelerar o seu progresso material 
e cultural. (TEYSSIER, 1982, p. 63). 

  

Eis o motivo de o português do Brasil ser diferente do português de Portugal. 

No Brasil encontramos a mistura de várias outras línguas como menciona o quadro 

abaixo: 
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Tabela 2: Miscigenação da língua 

Língua indígena 

dos nativos. 

Português derivado 

do Latim. 

 

Português trazido da 

África pelos 

escravos. 

 

Língua Portuguesa 

com influência dos 

franceses e de todas 

as regiões de Portugal. 

Tupi Latim vulgar   

Fonte: Silva (2018) 

 

A Língua Indígena de predominância o Tupi, originou várias palavras do 

vocabulário português como destaca Teyssier (1982, p. 71). 

  

É do tupi que provêm as palavras capim, cupim, mingau, guri, 
caatinga, curumim ou culumim, cunhã, moqueca. O vocabulário da 
flora brasileira de origem tupi é considerável. Ex.: abacaxi, buriti, 
carnaúba, mandacaru, mandioca, sapé, taquara, uma série de nomes 
de árvores como peroba, canjarana, caroba, imbuia, jacarandá, 
araticum, ipê, cipó, e nomes de frutas como pitanga, maracujá, 
jaboticaba, caju. 

 

É extensa a quantidade de palavras indígena dentro do vocabulário da 

Língua Portuguesa. Assim como outras línguas também se encarregaram de 

agregar a nossa cultura linguística suas palavras e culturas permanecem até os dias 

atuais em constante uso. 

O português derivado do latim é o mais destacado durante o processo de 

colonização, se sobressaiu durante a conquista dos romanos na Península Ibérica. 

O mesmo consolidou-se através do latim vulgar derivando outras línguas, no qual o 

galego-português que logo mais separou formando assim o português. (FAUSTO, 

1996). 

A herança dos escravos africanos, trouxeram consigo características de 

várias etnias, entretanto duas se destacaram como particularmente importantes, o 

ioruba (falado atualmente na Nigéria) e o quimbundo (falado em Angola). 

O Ioruba está fortemente representado dentro do vocabulário da Bahia, o 

candomblé por exemplo, tem dentro de sua cerimônia o orixá que pertence a mesma 

origem. 

A Língua Portuguesa com influência dos franceses e de todas as regiões de 

Portugal pode ser apresentada ao falar do retorno do trono real de Portugal ao Brasil 

em momento de invasão dos franceses em Portugal, também durante esse período, 
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vale ressaltar o aperfeiçoamento e contribuição da língua dos franceses dentro a 

língua de Portugal sendo inserido no Brasil devido a situação de Portugal no Brasil. 

(FAUSTO, 1996). 

Na atualidade a Língua Portuguesa compõe-se de todas essas culturas 

desde o descobrimento do Brasil. É fundamental tê-las no vocabulário português 

para detalhar em palavras a historicidade do país em termos linguísticos. 

 

2.4.1 A profissão do professor de Língua Portuguesa 

Em contexto informal, o professor de Língua Portuguesa é apenas o 

formador de conhecimentos, o espelho que reflete o ensino adquirido, passando 

para outros os mesmos valores e conceitos da linguística recebido em ocasião 

semelhante, assim como em concordância com Paulo Freire, no qual se assimila sua 

teoria de que a educação é introduzida ao homem por meio de um conjunto de 

conhecimento, onde ninguém educa ninguém, tampouco ninguém se educa a si 

mesmo; os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. 

(MARTINS, 1988). 

Com a perspectiva de que o conhecimento, a educação é inserida ao aluno 

através de habilidades já persuadidas por um meio de convívio, globaliza as 

necessidades de atribuir a sociedade o ensino por meio de um profissional que já 

tenha estado em meio a este grupo de compartilhamento de ensino, dando vida ao 

papel do educador da língua mãe. Papel este que viabiliza ao que hoje temos por 

professores, com as seguintes características como nos detalha (RANGEL; 

MACHADO, 2012, p. 3): 

• Ser referência de leitor e escritor competente, lendo e escrevendo 
para e com os alunos.  
• Estimular as práticas diversificadas de leitura, integrando diversos 
conteúdos e temáticas, de modo a levar o aluno a estabelecer uma 
intimidade positiva com os mais variados tipos de texto, percebendo 
sua beleza estética, comunicativa, cultural, informativa, científica.  
• Planejar e orientar as práticas de leitura e escrita, deixando 
evidente o propósito e a intencionalidade da atividade: aquisição de 
um determinado conteúdo, entretenimento.  
• Promover reflexões sobre a importância da leitura e da escrita como 
formas de participação social e exercício da cidadania, 
contextualizando com situações da vida real.  
• Valorizar e utilizar os conhecimentos prévios, acumulados, 
apresentados pelos alunos, levantando hipóteses, experiências, 
previsões e conhecimentos sobre o tema em questão, promovendo 
um debate oral.  
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• Usar estratégias, a partir da motivação apresentada pelo próprio 
professor para o tema abordado, que instiguem a curiosidade do 
aluno - “Para formar leitores devemos ter paixão pela leitura” 
(KLEIMAN, 2000, p.15).  
 
• Desenvolver atividades que oportunizem aos alunos tornarem-se 
leitores e escritores competentes, criando hábitos de leitura e escrita 
para além do conteúdo curricular obrigatório, a partir do contato 
direto e permanente com o mundo letrado. RANGEL; MACHADO 
(2012) 

 

É importante salientar a relevância de um educador de Língua Portuguesa 

dentro de todos os campos, (social, familiar e escolar), porém, cabe a esse 

documento, ressaltar somente dentro de um espaço escolar destacando uma nova 

política no quesito formar, ‘dar forma’ em conteúdos gramaticais, escrito, oral e 

interpretativo-argumentativo, no qual o objetivo é atender as necessidades de 

melhorias na educação, em especial o ensino de Língua Portuguesa para assim ser 

realizado o processo de ensino da língua para estudantes. 

Com base no conceito profissional do educador em nossa nação, segue o 

referido profissional as diretrizes dadas no Artigo 13 da Lei de número 9.394 de 20 

de Dezembro de 1996, que diz, as responsabilidades do educador com relação suas 

respectivas funções. 

Os docentes incumbir-se-ão de:  

I – participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino;  

II – elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino;  

III – zelar pela aprendizagem dos alunos;  

De acordo com a LDB, percebe-se que os deveres em questão, cabe a 

todos educadores, mas, o profissional graduado em Licenciaturas de Letras, tem por 

princípio moral, redobrar esses “deveres”, fortalecendo a objetividade de transmitir o 

valor da nossa língua materna (BRASIL, 1997) 

O educador de Língua Portuguesa, deve sempre estar em atualização, 

buscando novas metodologias e meios inovadores de aplicar sua especificidade, 

pois, a linguagem se aplica em qualquer área funcional da vida de cada pessoa. 

Parte dessa preparação, se dá no momento de estágio, onde passa a associar a 

teoria aprendida no campo acadêmico com à pratica.  



23 
 

 

A definição de estagio é condizente com a frase de Barão de Montesquieu 

que diz: “só se conhece o que se pratica.”, no qual o estágio define a capacidade 

profissional e percebe o quanto (os professores) estão preparados para atuar 

profissionalmente, outro momento importante na qualificação do professor de Língua 

Portuguesa, é a formação contínua. 

A escola tem exigido cada vez mais uma inovação na aprendizagem que 

seja gradativa em toda a equipe gestora, não apenas dos alunos que nela 

frequentam. Eis que, um dos fatores colaborativos para atender essa demanda de 

docentes impulsivos e redirecionados a busca incessante do conhecimento 

atualizado, é a distinta formação continua. No qual busca abranger temáticas 

sustentáveis e soluções para as problemáticas alarmante que vivencia as escolas 

sendo revolucionarias com relação a necessidade que surge a cada novo dia.  

O educador de línguas é indispensável, pois, o estudo da linguagem, está 

presente nas demais disciplinas, seja na oralidade, escrita, na interpretação do texto, 

e até no método de explicação de um trabalho. Tudo é feito através de conteúdos 

adquiridos na disciplina de Língua Portuguesa, no qual é apresentada ao aluno pelo 

mediador do conhecimento, o que permeia as modalidades da língua de forma 

substancial e objetiva na vida escolar de cada aluno. 

 

2.4.2 A Língua Portuguesa e sua influência dentro das demais disciplinas  

Pode-se dizer que o ato de “ensinar” se encaixa em três importantes 

variáveis: o aluno, a língua e o ensino. O aluno é o sujeito da ação aprender; o 

objeto de conhecimento é a Língua Portuguesa; e que o ensino é o enfoque teórico 

de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Assim o cerne da 

escola é guiar o aluno ao conhecimento através do mediador (BRASIL, 1997). 

Para uma maior clareza do papel principal da escola quanto ao que ensinar, 

remeto ao trabalho partes fundamentais da entrevista com Mário Sergio Cortella, no 

vídeo “Qual o papel da escola?” no canal de Julian Neto, no qual ele diz que o aluno 

passa muito tempo fora da escola, o tempo mínimo de quatro horas é dentro de uma 

instituição. No entanto é cobrado pelas organizações o ensinar das disciplinas da 

grade curricular, mas é esquecido que o papel da escola está se transformando com 

o passar dos tempos. 

Cortella (2017) detalha ainda em sua entrevista que os professores de hoje 

estão sendo encarregados de cuidar de certas ocupações do qual nunca serão 
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capazes de cumprir; a saúde, prevenção contra drogas e doenças, moral e ética 

familiar entre muitos outros afazeres que deveriam estar na obrigação da família, 

visando isso, percebemos que a transformação interfere tornando educação em 

escolarização, ou seja, “a escola passou a ser vista como um espaço de salvação”, 

deixando de lado o seu objetivo principal que é construir cidadãos capazes de serem 

críticos e preparados com relação a temas sociopolíticos. 

A instituição em si traz ao alunado o meio de atribuir suas ideologias através 

de uma concepção formada em cima de cada tema social, político, como até mesmo 

os temas de grandes debates. O que a escola tem por objetivo é fazer cidadãos 

capaz de impor seus pensamentos aceitáveis ou não em determinados assuntos, 

tornando-os cidadãos críticos. 

Quanto ao ensino da Língua Portuguesa nos anos finais do ensino 

fundamental, cabe a cada escola visar os parâmetros colocando em pauta suas 

condições de acordo com a realidade para que se possa ensinar com eficácia a 

leitura, escrita, produção e a interpretação de textos dentro de um universo 

disciplinar. Todas as demais disciplinas têm por objetivo a utilização de textos, 

porém a de Língua Portuguesa, é quem se encarrega de fazê-lo de modo 

sistemático. 

Dentro da disciplina de Língua Portuguesa o papel principal é que sejam 

trabalhados textos e oralidade da fala formal juntamente com a gramática, fazer com 

que desenvolva a comunicação, o entendimento, a expressão e evolução da 

sociedade, respeitando a diversidade cultural (bagagem) de cada aluno sendo 

através da escola, um mediador de conhecimento.  

A metodologia utilizada pelos docentes de Língua Portuguesa tem sido tema 

de discussões devido às perspectivas que vem surgindo ao longo dos tempos, 

algumas das metodologias usadas podem (porém não todas), ser prejudicial no 

processo de formação de cada aluno. 

Essa preocupação com o falar e escrever bem, vem desde a década de 80, 

no intuito de melhorias na qualidade do ensino da Língua Portuguesa, [...] com o 

objetivo de encontrar formas de garantir, de fato, a aprendizagem da leitura e 

escrita. PCN (BRASIL,1997 p. 19).   Assim sendo, que a instituição dentro de um 

acordo proposto no Projeto Político Pedagógico, trabalhe de maneira flexível e 

dinâmica os conteúdos da referida disciplina. 
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Como parte fundamental de cada rede educacional, as escolas estão em 

constantes preparações em encontros pedagógicos a fim de tornar docentes 

preparados para determinadas e inúmeras situações onde se deparam com alunos 

que não estão aptos a leitura, escrita e capacidade de interpretação. A escola e/ou 

professor deve ter sempre planejamentos com a intenção de atribuir ao dia a dia do 

aluno, o ato de ler. 

Segundo Silva; Soares 2015: 

 

[...] O professor deve proporcionar várias atividades 

inovadoras, procurando conhecer os gostos de seus alunos e a 

partir daí escolher um livro ou uma história que vá ao encontro 

das necessidades da criança, adaptando o seu vocabulário, 

despertando esse educando para o gosto, deixando-o se 

expressar. SILVA; SOARES (apud SOUZA, 2004 p. 223.) 

 

A liberdade de escolha do professor passa valer muito neste ponto, o mesmo 

tem por dever atribuir de certa maneira as recomendações de sua instituição sem 

deixar de lado a criatividade de associar o fundamental no ensino com o novo para 

atrair os alunos ao hábito de leitura e escrita. 

 

2.5 O professor como mediador de conhecimentos 

Azevedo (2012) descreve que, o documento oficial da UNESCO intitulado 

por “A Educação: um tesouro a descobrir” especifica o papel do professor como 

agente formador de caráter e de uma nova geração. Percebe-se através deste que a 

preocupação principal é com a qualidade da educação de forma que o aluno recebe 

a base para uma vida de convívio tanto pessoal quanto profissional.  

A base aplicada em sala é fundamentada no que o aluno precisará para sua 

vida após o termino de sua trajetória de estudos. Isso torna-se possível por meio de 

métodos inseridos em planos de aula que passa a abranger o básico do essencial 

para perdurar aos anos em que se faça necessário o uso do conhecimento. E é por 

meio de um mediador do conhecimento que se faz necessário o processo de ensino-

aprendizagem. O professor é a fonte de meios para facilitar conteúdos aos alunos. 

Há divergências entre ser professor e professor, considerando professores 

adeptos de metodologias retoricas, com base, pés e cabeça no passado, há também 

os que vivem e respiram atualizações e fluem metodologias inovadoras e cativante 

para alunos da contemporaneidade (KALINKE, 2004). 
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Para exemplificar melhor a maneira como sê dá o processo de mediação do 

conhecimento educacional por meio de um profissional, vejamos no quadro a seguir 

o educador arcaico, onde o conhecimento é inteiramente inserido ao aluno por meio 

de um professor considerado o detentor do conhecimento, ou seja, transmitiam 

conteúdos disciplinar através de métodos ultrapassados que gira somente em torno 

do professor para assim ser transmitido ao aluno. 

 

Tabela 3: Transmissão de conhecimento por meio do professor 

 

 

 

MODELO DE PROFESSOR 

ARCAICO. 

 

  

 

 

 

Fonte: Silva (2018)  

 

O compartilhamento de conhecimento acontecia de modo sistemático, pois, 

o mesmo pertencia somente ao professor. Considerando a ideia de que apenas o 

professor poderia aplicar ou inserir o conhecimento dentro do espaço de ensino, 

percebemos esta realidade ainda frequente, mesmo que, não sejam toda a massa 

profissional de educadores, mas ainda persiste na atualidade educacional das 

escolas brasileiras. Entretanto esta realidade traz à tona uma nova fronteira 

educacional a ser desvendada. 

Kalinke (2004) nos remete a um conceito de falta de interesse profissional 

quando afirma que a maioria das ciências tem gradativamente aumentado, tornando 

impressionante o avanço das mesmas, porém, os professores permanecem no 

estágio inicial de sua carreira profissional e que o mesmo profissional do próximo 

século precisa estar completamente envolvido [...] e preparado para enfrentar as 

transformações que se vislumbram. 

 

CONHECIMENTO 

 

ALUNOS 
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No entanto a realidade do conceito de professor na antiga perspectiva de 

educador e métodos de ensino eternizam a ideologia de que tudo que precisam para 

transmitir o conhecimento, já lhe fora orientado durante sua formação. 

Frederic Litto et al apud Kalinke (2004) descreve que o motivo pelo qual os 

professores resistem as mudanças inovadoras caracterizam pelo modo de como 

aprenderam a aprender, ou até mesmo, pela maneira de como adquiriam o 

conhecimento através de um sistema de memorização de fatos e categorias 

preestabelecidas. O mesmo pontua que é totalmente considerável o método do qual 

foram formados, fazendo-os crer que suas capacidades de conhecimento são 

completamente suficientes para aderir a uma nova informação com relação sua 

metodologia de aplicação do conhecimento. Diferente dos que se formam por meio 

de outras metodologias – ou abordagem como menciona Frederic Litto – saberão 

driblar as problemáticas futuras visando uma nova perspectiva de categorias e 

ideias. 

Por outro ângulo temos a visão real de profissionais preocupados com o 

interesse dos alunos fazendo necessário a introdução do conhecimento social ainda 

no começo de sua vida através do convívio familiar, levando toda essa bagagem 

para dentro da sala de aula atribuído apenas o conhecimento cientifico que é 

aplicado ao aluno de forma pedagógica no intuito de mediar todo e qualquer 

conteúdo que embasa cada disciplina na escola oferecida. 

Visando esse modelo de professor, que aproveita toda a bagagem cultural 

do aluno e media o conhecimento por meio de todas as possibilidades ofertadas 

dentro e fora do espaço escolar, percebe-se que houve uma considerável evolução 

dos tais educadores da contemporaneidade, ou seja, mediadores que se atualizam e 

adaptam-se para atuar de acordo com a necessidade do avanço físico e educacional 

de crianças e adolescentes que estão cada vez mais sabedores das temáticas 

pautadas em sala de aula. 

O modelo de educador contemporâneo é fundamental por sua aceitação de 

que a ciência da educação está e estará em constante progresso, ou seja, a criança 

evolui, o ensino evolui, então automaticamente o professor também evolui. 

Nessa ideia de evolução educacional vemos a transformação do docente em 

ciclos. O que antes era de total responsabilidade do professor ao decodificar o 

conteúdo para também implantar códigos e meios de aprender aos alunos, hoje é 

apenas um ensino com diversos meios e formas de se aprender. O professor deixa 
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de ser o único mentor, o detentor do conhecimento. Passa então a ser um dos 

principais facilitador de meios ou métodos de se aplicar o conhecimento já existente 

em diversas outras alternativas que estão implícitas e explicitas nas variáveis fonte 

de ensino que se tem com os avanços tecnológicos da atualidade. 

No quadro abaixo percebemos com clareza a nova perspectiva de mediador 

que se passa ter com a ideologia de um professor facilitador à frente do ensino, 

remetendo ainda que a fundamentação do novo papel do educador, é apenas guiar 

o aluno nas bifurcações do ensino. Explicando com clareza de detalhes, o que antes 

era visto apenas como professor, hoje, após a efetivação do novo professor 

mediador, o conhecimento está exposto a qualquer um que se tenha o interesse de 

aprender, mesmo que ainda permaneçam em esferas distintas, o conhecimento será 

de acesso a todos. 

 

Tabela 4: Transmissão de conhecimento – professor/aluno 

 

Fonte: Silva (2018) 

Conforme mencionado no quadro acima, o conhecimento passa ser 

transmitido do professor para o aluno ou ocorrer uma contribuição de conhecimento 

que vai através do aluno para o professor. 

A realidade construída através do tempo, referenciada como mediação, não 

interfere no papel do professor, nem impossibilita sua importância dentro do quadro 

 CONHECIMENTO 
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de profissionais ativos. O educador contribui de modo que sua responsabilidade é de 

guiar, mostrar os caminhos dentro do ensino, desta maneira o aluno pode atribuir 

seu conhecimento de mundo fundamentando-o no ensino. 

Para um melhor esclarecimento do conceito de conhecimento mediado pelo 

professor, exemplifica o presente trabalho, que o professor – que antes postulado 

como o único detentor do saber – torna-se um auxiliador, um intermediário do 

conhecimento, entretanto o mesmo deixa de ser a única fonte de ensino, 

trabalhando com as ferramentas que lhes são adicionados com a evolução da 

ciência. É desse modo que deve-se ter a visão de um professor mediador de 

conhecimento para as atuais e futuras gerações de professores.  

 

Tabela 5: Ferramentas de ensino 

 

Fonte: Silva (2018)  

 

Kalinke (2004) nos remete ao ponto em que o professor-mediador deve ser 

direcionado na atualidade e convencionado a inserir o conhecimento por meio das 

inúmeras fontes de acesso as informações explicitas na sociedade, tanto virtual 

quanto na real. São informações que precisam ser norteadas de modo que fique 

apenas o útil para contextualizar o conhecimento. 

São nítidas as diferenças encontradas em professores do passado e da 

atualidade, os atuais pertencem a uma precisa massa de profissionais que idealizam 

Tecnologia Paradidaticos 
Conhecimento 
de mundo 
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uma realidade educacional de total aproveitamento com a percepção de 

profissionais dotados de mudanças estruturadas para a qualidade de ensino-

aprendizagem, focados em uma nova metodologia de mediação que se deve 

perpetuar no ensino das futuras gerações, criando assim uma política que viabiliza a 

melhoria da educação, seja ela em qualquer disciplina, tanto quanto na melhoria de 

ensino da língua mãe. 

 

2.5.1. A mediação dentro da Língua Portuguesa 

Com o conceito de uma nova perspectiva de professor mediador, o 

aproveitamento é total em todas as áreas dentro da educação, com ênfase em 

Língua Portuguesa, percebe-se que a praticidade do novo conceito de mediador, 

estiliza e facilita a vida profissional do orientador da língua materna, no entanto, não 

são tão visíveis, mas sabemos que o fato do conhecimento poder ser adquirido de 

inúmeras fontes e inserido por outras disciplinas, atribui de modo que as aulas 

deixem a monotonia de que muitos consideram ser e passem a ter um novo 

pensamento da matéria em questão. 

O maior desafio encontrado ao mediar a disciplina de Língua Portuguesa é 

que os alunos/docentes terminam o Curso de Letras – salvo raras exceções – com a 

ideia fixa de que a atividade de leitura e escrita restringe-se tão somente ao 

professor de Língua Portuguesa, em detrimento de sua formação, Gomes (2001) o 

que nos remete ao dilema encontrado na maior parte das instituições de formação.  

Segundo Azevedo (2012, p. 54) [...] os cursos de formação de professores 

devem compreender os desafios e as implicações dessa educação, haja vista que 

trará mudanças significativas nos papéis desempenhado pelo professor. Fazendo 

com que o pensamento ultrapassado de que o único responsável por inserir o 

conhecimento linguístico dentro do espaço escolar, é na maior parte das situações, 

de inteira responsabilidade do próprio profissional da disciplina em específico.  

Hoje são inúmeros os recém formados para trabalhar com a educação em 

instituições de ensino, entretanto alguns cogitam a possibilidade de contribuir com o 

ensino de disciplinas que não lhes cabem ou cobrem suas qualificações, alegando 

que “o dever não cabe a si, mas há um profissional da área”. Com esse pensamento 

arregrado de egoísmo, que permeia desde a ideia pré estabelecida por alguns que 

entendem que o ensino da tal matéria são somente sua funcionalidade, fazem com 

que muitos outros professores continuem sua lida sem perceber quão benéfico seria 
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um trabalho em conjunto. Os resultados positivos seriam diretamente direcionados 

aos estudantes que passariam a receber em dose dupla ou múltipla o ensino de uma 

boa leitura e escrita. 

Cabe a cada docente ser “professor” em todos os pontos relevantes de uma 

sociedade, tanto dentro de uma comunidade escolar quanto em um espaço social, 

pois um mediador do ensino faz seu papel até mesmo em uma conversa casual em 

uma rua, um supermercado ou em outros. Isso faz com que tenhamos a noção clara 

de que um educador sempre será um professor, dentro ou fora da escola. Posso 

mencionar ainda que o estudante tem a memória como a função de um escorredor 

de macarrão como afirma Rubem Alves em uma de suas entrevistas dada a ATTA 

Mídia e Educação, no qual pontua que os mesmos absorvem tudo que lhes são 

oferecidos, porém cabe aos mesmos definir o que escorre e o que ficará 

armazenado para si. ALVES (2018). 

Seguindo este pensamento – de Rubem Alves – assevero que o professor é 

capaz de mediar o conhecimento mesmo fora da escola ou mediar o conhecimento 

mesmo que não seja em suas áreas. Contudo, tendo vários educadores dedicando 

seu conhecimento ao atribuir aos alunos uma boa leitura e escrita, fazem com que 

os referidos alunados tenham cada vez mais conteúdo para pôr em seus 

“escorredores”. 

Vale ressaltar a relevância de uma leitura e escrita através da linha de 

pensamento citada acima, quando a comparamos com a teoria dada como direção 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, em que assevera que o domínio da língua 

tem estreita relação com a possibilidade de plena participação social. (BRASIL, 

1997). 

Os benefícios são apontados para os próprios educadores quando todos os 

profissionais da área da educação passam a contribuir com a leitura e escrita dos 

referidos alunos, mesmo que não seja em suas qualificações ou deveres.  

O professor terá um aluno que será capaz de ler bem e compreender 

facilmente uma problemática lançada em suas aulas de Matemática. O mesmo cabe 

as outras disciplinas, o mentor de Geografia encontrará um certo comodismo ao 

inserir seu conteúdo com alunos que estão aptos a ler e entender as relações 

geográficas de um país em questão. Assim vale os mesmos resultados para tantas 

outras áreas. 
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2.6 O processo de ligação entre leitura e escrita nas demais disciplinas em 

acordo com a escola. 

O processo de ensino-aprendizagem de leitura e escrita na escola não pode 

ser configurado como um mundo à parte, mas deve ter a finalidade de preparar o 

sujeito para a realidade na qual se insere. O elo que une a leitura e a escrita as 

disciplinas, se enquadra como responsabilidade no papel do profissional da 

educação, nesse contexto, cabe à escola propiciar ao aluno interação plena com 

diferentes tipos de textos e trabalhar com ele conteúdos para interpretar. O texto não 

pode servir apenas como pretexto para se trabalhar conteúdos gramaticais, pois 

existem, nele, conteúdos de interpretação textual (RABELO, 2015 p. 246). 

Contudo se sabe através de projetos pedagógicos que o ato de incentivo à 

leitura e escrita, é também uma preocupação governamental há tempos, entretanto 

estão relacionadas a mesma linha de pensamento as provas que são ofertadas 

dentro das instituições de ensino. 

De certo modo, essa sistematização deveria contribuir para que os 
alunos e os professores, eles mesmos, pudessem se apropriar do 
código linguístico escrito e oral com excelência. Entretanto, isso nem 
sempre acontece, pois há vários índices de pesquisas 
implementadas pelos governos federal, estadual e municipal que 
constatam as dificuldades dos alunos quando inquiridos de forma 
oral e de forma escrita: - há dificuldades não só no que se refere à 
compreensão e interpretação de textos, como também na 
comunicação de seus pensamentos, posições, saberes e desejos. 
(RANGEL; MACHADO 2012, p. 2). 

 

Como Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) – é voltada para o 3º ano 

de Ensino Fundamental avaliando o conhecimento em Língua Portuguesa como 

leitura e escrita e Matemática –; Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 

(Saeb) – direcionada para turmas do 2º ano também do Ensino Fundamental, e o 

objetivo é descobrir se há progresso ou regresso na aprendizagem dos alunos. 

Como se nota através das provas mencionadas – no qual são apenas 

algumas das inúmeras maneiras de o governo manter sua preocupação voltada a 

qualidade de estudo dos cidadãos – temos ainda a preocupação dos educadores em 

sala de aulas.  Profissionais que conciliam o projeto de leitura e escrita dentro das 

inúmeras disciplinas e formas de serem trabalhadas afim de que a compreensão 

seja gradativa em todos os âmbitos podendo assim alcançar o percentual 

estabelecido pelo IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. 
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De acordo com números postados no portal do IDEB para Escola Mun. de 

Ens. Inf. e Ens. Fund. Dep. João Carlos Batista, Novo Progresso no estado do Pará, 

em 2005 foram alcançados apenas 3.3% do Ideb observado. Em 2007 foram no total 

de 3.2% sendo que as metas projetadas eram de 3.3%, para 2009 e 2011 a escola 

atingiu as metas projetas com 3.4% - 2009 e 4.4% – 2011 ao qual se esperava 3.4% 

e 3.7%. 

O processo do qual se retrata o presente trabalho, exige sem dúvida de que 

os profissionais que reconhecem a magnitude da leitura e da escrita serem 

trabalhadas em todos os espaços e ocasiões, seja então profissionais lenes e 

compassivos em suas opiniões com relação a visão geral do cidadão no mundo 

futuro. 

São muitas as perguntas que regem o universo da leitura e escrita com o 

sentido de ensino-aprendizagem do cidadão alfabetizado.   

Mediar leitura e escrita dentro da disciplina de matemática, história, 

geografia, artes, ciências, educação física e outras, faz com que o professor exija de 

si além de uma responsabilidade e tempo dentro de seus planos de aulas, a 

consciência e vontade associada de amabilidade para enfim efetuar o papel 

principal, que dentro de todo o contexto do trabalho em destaque, seja então o cerne 

que gera e impulsiona a pesquisa a ser realizada com a intrigante pergunta de o 

porquê influenciar a leitura e escrita em disciplina que não seja a de Língua 

Portuguesa? Para Rabello (2015) o professor tem por objetivo inserir a educação à 

criança melhorando sua capacidade linguística, como pontua em suas palavras: 

 

O papel do educador na formação de indivíduos letrados [...] é o 
objetivo do ensino que deve ser o de aprimorar a competência e 
melhorar o desempenho linguístico do estudante, tendo em vista a 

integração e a mobilidade sociais dos indivíduos. (RABELLO. 2015, 
p. 255) 

 

Em acordo com Rabello (2015) cabe ao educador dar meios de o indivíduo 

estar em modo de aperfeiçoamento linguístico. E é um fato extremamente visível 

aos olhos de todos, a escassez dessa preocupação. 

Para muitos, essa preocupação se torna irrelevante, e significativo apenas o 

ministrar os conteúdos pertencentes as diferenciadas disciplinas que não estão/são 

ligadas diretamente a de Língua Portuguesa, entretanto, diante desta nova 
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perspectiva a leitura e a escrita passa ser tratada como o único meio real para uma 

boa educação em todos os âmbitos da vida. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Local da pesquisa  

Esta pesquisa foi desenvolvida no 7º, 8º e 9º ano da Escola Municipal de 

Ensino Infantil e Ensino Fundamental João Carlos Batista com marco situacional no 

Município de Novo Progresso no estado do Pará, visando percentualmente o índice 

de contribuição de ensino do estudo de Língua Portuguesa no quesito leitura e 

escrita, com os demais docentes compostos pelo quadro de professores da referida 

escola. A mesma que conta com o profissionalismo de docentes licenciados em 

língua portuguesa com ênfase em inglês, no qual estão comumente lotados de 

acordo com suas respectivas áreas. 

A referida pesquisa, intitulada por “A Contribuição de Docentes das Demais 

Disciplinas no Ensino da Língua Portuguesa no 7º, 8º e 9º ano da Escola Municipal 

de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Deputado João Carlos Batista”, foi 

realizada por meio de questionários aos docentes,  discentes e diretor na respectiva 

instituição, está por sua vez tem o intuito de notar a essência de colaboração entre 

educadores dentre as variadas disciplinas que se encontram na grade curricular da 

escola em destaque. 

 

3.2 Tipo de pesquisa 

Os métodos de pesquisas firmam uma acepção fundamentada em teorias de 

grandes estudiosos, estas alavancam futuras indagações que trará os assuntos 

esperados para o êxtase do projeto do qual nos remete a metodologia que vos 

esclarece neste documento, pois o que se espera de uma pesquisa, é a construção 

de uma realidade. Como nos aponta Minayo (2001 p. 239) 

 
Um bom método será sempre aquele, que permitindo uma 
construção correta dos dados, ajude a refletir sobre a dinâmica da 
teoria. Portanto, além de apropriado ao objeto da investigação e de 
oferecer elementos teóricos para a análise, o método tem que ser 
operacionalmente exequível. 
 

A autora aponta a eficácia de uma investigação dentro de um projeto 

metodológico, sendo esse executado com fins propícios a maior clareza do 

problema, trazendo em suas análises resultados conclusivos e verídicos. Minayo 
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(2001) descreve uma pesquisa como sendo uma atividade básica da Ciência com 

indagações que servem como chave principal para a construção da realidade. 

Assim a autora afirma que é a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e 

a atualiza frente à realidade do mundo, pois sabe-se dentro de todas as questões 

existentes permeia uma teoria que logo é convertida e métodos cruciais que 

vinculam dentro da pratica, pensamento e ação. Para Lakatos (2003, p. 221): 

 
 [...] o método se caracteriza por uma abordagem mais ampla, em 
nível de abstração mais elevado, dos fenômenos da natureza e da 
sociedade. É, portanto, denominado método de abordagem, que 
engloba o indutivo, o dedutivo, o hipotético-dedutivo e o dialético. 

 
Portanto uma metodologia pode consta em seus conteúdos diferentes tipos 

de abordagens, sendo essas capazes de englobar diversas esferas. Uma 

abordagem amplificada tem a essência abrangente a fim de esclarecimento dentro 

não só da sociedade mais também dentro das muitas teorias existentes no mundo, 

principalmente dos fenômenos naturalísticos. 

Ainda de acordo com Lakatos (2003) deve-se ter visão ampla ao que 

abordar um assunto. O investigador não necessita abandonar a pesquisa por ter 

constatado que a reação original não condiz com sua ideia inicial, este deve-se ser 

levado a outros métodos de pesquisas a fim de esclarecer o resultado ao chegar ao 

seu desejo planejado. 

 

3.3 Coletas de dados 

O instrumento de coleta de dados foi a aplicação de questionário aos 

professores que ministram aulas no 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental em 

estudo, trazendo assim informações de dados para a pesquisa. 

 

3.4 Análises de dados 

Os dados colhidos foram organizados, analisados e discutidos com outros 

autores e consequentemente foram realizados gráficos contendo resultados 

precisos, asseverando a importância tanto da pesquisa quanto do tema cerne do 

presente trabalho para os anos finais do ensino fundamental. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A pesquisa que ocorrera conforme o previsto, expõe dados colhidos em 

campo na instituição educacional Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino 

Fundamental Deputado João Carlos Batista, no qual nos prescreve em números o 

total de cinco professores que participaram e compactuam com a ideia central do 

trabalho em questão, o mesmo que nos mostra que são no total de três professores 

que atuam com a mediação e preocupação do ensino da leitura e escrita dentro de 

suas disciplinas, as mesmas que não estão diretamente ligadas ao ensino da língua 

materna. 

Dentre os cincos professores dois são de Língua Portuguesa e que acreditam 

que a preocupação com o ensino da leitura e escrita seja o ponto inicial para uma 

nova sociedade letrada, também afirmam que é responsabilidade dos professores 

lutar por mais contribuição, ensino, cobrança, e que não seja direcionada somente 

aos professores de Língua Portuguesa, mas sim dever de todos. 

Para Lakatos (2003) a leitura constitui-se em fator decisivo de estudo, pois 

propicia a ampliação de conhecimentos, a obtenção de informações básicas ou 

específicas. 

Analisando essa realidade da referida preocupação com a leitura e escrita, 

percebemos o quanto se faz necessário o incentivo deste novo trabalho com o 

ensino e letramento de todos, sendo assim apresento a vós com riqueza a 

divergência de conceito com a preocupação referente a leitura e escrita, por 

professores da referida instituição ao que se retrata a presente pesquisa que 

compõe esse trabalho. 

 

4.1 Respostas das questões aplicada aos demais professores da instituição 

 Segundo Azevedo (2012, p. 56 apud Lopes et al 2006) para construir um 

conhecimento que seja responsivo à vida social, é necessário que diferentes 

disciplinas entrem em convergência e passem a focalizar tópicos comuns. 

Com a responsabilidade de transmitir o conhecimento, como nos descreve 

Azevedo (2012), retomaremos com essa mesma preocupação na questão de 

número (01) um do questionário aos demais professores: “na sua visão, qual o papel 

da escola quanto ao ensino e incentivo da leitura e escrita dentro do 7º, 8º e 9º 

ano?”, com o intuito de saber qual a responsabilidade que se volta à escola na visão 

do educador.  
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Para o professor C a escola precisa de uma “intervenção pedagógica voltada 

intervir para diminuir as dificuldades apresentadas pelos alunos nesse campo; 

condição fundamental a integração da vida social.” Resposta tal que é totalmente 

condizente com as respostas dos professores B que assevera ser “[...] essencial 

para que os alunos percebam a forma correta da escrita – e que – ajuda os mesmos 

nas interpretações que hoje é uma grande vilã em sala de aula, e até mesmo no dia 

a dia.”; e o professor A quando pontua “a escola – como – a instituição responsável 

pelo ensino e aprendizagem, para tê-los com qualidade é função dela incentivar e 

proporcionar materiais que possibilitem leitura de qualidade à seus alunos”. O que 

nos remete ao que nos descreve Rangel; Machado (2012, p. 7 apud Soares), essa 

obrigação cabe a escola, ampliando o universo da leitura tanto para fins pragmáticos 

quanto leitura informativa, e de fruição. 

A pergunta de número (02) dois do questionário – “Em sua opinião, qual a 

importância do ensino da leitura e escrita, e o que ambas oferecem para seus 

alunos?” – voltada aos professores das demais disciplinas: “a leitura é fundamental 

para o entendimento de qualquer conteúdo didático, uma boa leitura garante 

aprendizagem, possibilita análises, desenvolve o raciocínio lógico e por 

consequência melhora a escrita e gera memórias que eliminam dúvidas quanto a 

grafia das palavras”. O professor B afirma que: “não só na escola, mais em nossas 

vidas a escrita e leitura são importantes”. No entanto, o professor C afirma que “é 

preciso entender e colocar em prática o processo de leitura e escrita, levando aos 

nossos alunos leitura interessante que produzam uma identificação com a vivência 

diária de cada um”, declara que é preciso começar já, que é urgente essa 

preocupação com o futuro da leitura e escrita dentro da nova geração de concluintes 

da etapa fundamental do ensino. 

Na questão de número (03) três “para você, é importante cobrar a leitura e a 

escrita dos alunos dos anos finais. Por quê?”. O professor A responde que 

“considera que a boa escrita seja uma consequência de uma boa leitura. Um 

problema matemático por exemplo, só poderá ser resolvido se a leitura possibilitar o 

entendimento do enunciado, sendo assim leitura e escrita são ferramentas 

fundamentais da aprendizagem e como tais, devem ter devido valor na avaliação.”. 

Para o professor B, o mesmo acredita ser importante “sim, porque quanto mais 

leitura mais conhecimento.”  O mesmo pensamento nutre a resposta do professor C, 

“a leitura é um processo muito mais amplo do que podemos imaginar e que está 



39 
 

 

ligado à escrita. Ler não é unicamente interpretar símbolos gráficos, mas interpretar 

o mundo em que vivemos. A leitura é um dos ingredientes da civilização, sem um elo 

integrador do ser humano e a sociedade em que vive”. 

Em resposta da questão de número (04) quatro do questionário aos demais 

professores “enquanto professor(a), o que se tem feito e qual tem sido a didática 

para trabalhar a leitura e escrita dentro de sua disciplina no 7º, 8º e 9º ano?”. 

O professor A responde: “enquanto matemática, desenvolvo durante o ano 

letivo três atividades que valorizam a leitura e a escrita de meus alunos. A primeira 

consiste em trazer para sala de aula, revistas de conteúdos científicos ou de área da 

educação e distribui-las entre os alunos para que façam a leitura e posteriormente 

relatem oralmente aos seus colegas o assunto lido. Na segunda, distribuo pequenos 

textos ou poesias relacionadas a matemática, tomo leitura individualmente e após a 

leitura cada um entrega uma resenha crítica sobre o conteúdo apresentado. Por fim, 

outra prática que tem a finalidade de avaliar a escrita, é o ditado de palavras da 

linguagem matemática. Esta atividade geralmente é feita no quarto bimestre.”. O 

professor B responde que “trabalha-se a leitura nos livros durante as aulas, onde os 

mesmos leem em voz alta para os demais colegas.” O professor C afirma “insistir em 

cada questão que seja feito a leitura do comando da questão, mesmo em 

matemática explicando o significado das palavras quando necessário, na linguagem 

matemática ou não”. 

 

4.2 Respostas das questões aplicadas aos professores de língua portuguesa 

da instituição 

Para Rabello (2015, p. 255) é dever do professor ofertar o conhecimento e 

inserir o aluno ao meio linguístico. Assim também como Rangel; Machado (2012, p. 

7) o qual asseveram para que o aluno venha adquirir a leitura e a escrita, exija 

metodologias e motivações que devem ser impulsionadas, ou geradas pelo 

educador. Sendo desta forma, uma responsabilidade do professor/facilitador induzir 

a leitura e escrita no convívio social do aluno, para tanto fora formulado a seguinte 

questão, “durante suas aulas é cobrado a leitura e escrita” afim de entender a 

relação que se dá entre professor e aluno na disciplina de Língua Portuguesa como 

demonstra o gráfico abaixo. 

Gráfico 1: Durante suas aulas, é cobrado de seus alunos a leitura e escrita. Nessa 

mesma cobrança, há resultados com relação a compreensão da disciplina? 
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50%50%
sim, e não tenho bons resultados na
compreensão de conteúdo.

sim, faz toda  diferença e o resultado é
positivo para ambos

Fonte: Silva (2018) 

 

  Os resultados são contraditórios entre os dois educadores de língua 

Portuguesa da instituição. Ambos têm visão diferentes quanto ao que se espera do 

aluno referente as cobranças que lhes são feitas através de atividades pedagógicas 

em sala de aula, pois os resultados não superam as expectativas de uma boa 

compreensão do conteúdo aplicado.  

Na pergunta de número (02) dois, nota-se que, a hipótese de pesquisa do 

trabalho, torna-se verdadeira quando analisada com o pensamento dos professores 

diante a referida questão: “na sua concepção, é importante ter a contribuição de 

outros professores ensinando e cobrando uma boa leitura e escrita dos alunos?”.  

O professor LP1 (Língua Portuguesa 1) responde que “é imprescindível que 

todos os demais professores cobrem a leitura e a escrita dos seus alunos, para que 

os mesmos habituem a se auto corrigirem”, enquanto o professor LP2 afirma que 

“sim, pois ajudam no processo de entendimento de textos e suas interpretações 

como também escrever corretamente.” Os mesmos ainda responderam à pergunta 

de número (03) três do mesmo questionário: “essa contribuição acontece no seu 

espaço de trabalho?” ambos foram unânimes em afirmar que não há contribuição 

dos demais professores e pelo fato de não ter essa mesma contribuição, originou 

assim a questão de número (04) quatro, “considerando que não aconteça essa 

contribuição, qual seria a maneira mais eficaz para começar o processo de ensino 

em conjunto de todos os professores com relação a leitura e escrita dentro dos anos 
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finais?”. Para o professor LP1, acredita que “poderia haver uma cobrança nas 

avaliações incluindo além do conteúdo da disciplina, interpretação e correção 

ortográfica”, o professor LP2 define que pode-se “promover a interdisciplinaridade e 

projetos coletivos entendendo todas as áreas”, nesse sentido, nos aproximamos de 

Rangel; Machado (2012, p. 8) que assevera ser preciso contribuir para o 

desenvolvimento de leitores e escritores partindo de práticas pedagógicas 

constantes. 

Em resposta da questão de número (05) cinco “enquanto professor(a), o que 

se tem feito e qual tem sido a didática para trabalhar a leitura e escrita dentro de sua 

disciplina no 7º, 8º e 9º ano?”, os professores LP1 e LP2 respondem que a didática 

trabalhada são: “leituras partilhadas e de diferentes gêneros, produção de textos 

onde os mesmos fazem correção, correções dos textos dos colegas, atividades 

lúdicas, entre outras, onde buscam palavras em cruzadas ou caça-palavras.”, 

“promovendo pesquisas de temas atuais e promovendo a socialização, leitura em 

grupo e produções de textos e sínteses”. 

 

4.3 Respostas das questões aplicadas ao diretor da instituição 

Foram cedidas informações pela diretoria em resposta a questão (01) um do 

questionário ao diretor, “qual o percentual do IDEB para os três últimos anos?” os 

seguintes percentuais, 4.4% para 2011; 3.1 para 2013 e 3.3 para 2017. 

Dentro a questão de número (02) dois do questionário ao diretor: “qual a 

defasagem apresentada para que os números tenham sido inferiores ao esperado 

pelo IDEB?” a escola afirma que “não houve defasagem, pois as metas projetadas 

superaram o IDEB observado”. Do mesmo modo que, a diretoria também afirma 

através da questão de número (03) três – “a instituição disponibiliza formação 

continuada para o aperfeiçoamento dos docentes” – que se há a oferta de 

programas de formação continuada, que são eles: “Soletrando, Leitura e 

Interpretação do Texto, Escola: Espaço de Leitura e Leitura em Toda Parte”. 

 Contudo, a questão de número (04) quatro, “a referida escola conta com 

programas de leitura e escrita para os alunos do 7º, 8º e 9º ano”, a instituição afirma 

oferecer aos mesmos, ou seja, aos alunos, tais programas que os envolvam no 

incentivo da leitura e escrita e que são positivos como afirmam em resposta da 

questão de número (05) cinco, “esses programas atraem os alunos e professores 

com facilidade; alcança os objetivos de melhorias para com esses mesmos alunos?”.  
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Ainda na concepção de oferecer ajuda aos professores de Língua 

Portuguesa, não apenas por meio de professores das demais disciplinas, mas 

também por intermédio de contribuição da escola, em resposta a questão de número 

(06) seis do mesmo questionário – “no referido programa, o mesmo cabe aos 

docentes de diversas disciplinas ou somente aos de Língua Portuguesa e como tem 

sido o ensino e contribuição de professores de todo o quadro de docentes junto a 

leitura e escrita?”, a escola afirma que cabe a “todos os professores, pois a leitura e 

escrita é importante para todos os alunos em todas as disciplinas”. 

Cumpre-se assim o compromisso de implementar projetos de leituras e 

escrita que envolvam a equipe docente, e o dever de ajudar os alunos com o 

aprender da mesma funcionalidade ao que se cabe a escola introduzir. (RANGEL; 

MACHADO, 2012, p. 3). 

 

4.4. Respostas das questões aplicadas aos alunos da instituição 

 Sabemos por meio das perguntas realizadas aos professores e ao diretor que 

a cobrança do ensino da leitura e escrita em todas as disciplinas é uma preocupação 

que envolve toda a massa educadora da escola, no entanto, saberemos agora 

através da questão de número (01) um do questionário aos alunos, “se em sua 

opinião (dos alunos) o ensino e cobrança da leitura e escrita dentro da sala de aula 

é:”, 100% dos alunos afirmam que é um “fator importante, pois ter conhecimento da 

leitura e escrita gera bons resultados em todos os setores”. 

Na questão de número (02) dois, no qual a pergunta pede “em quais 

disciplinas se é cobrado a leitura e escrita?”, dentre os dez alunos, nove afirmaram 

serem cobrados na disciplina de Língua Portuguesa, cinco em Estudos Amazônicos, 

três em Ciências, dois em Geografia e apenas um para Matemática, História, Inglês 

e Artes. 

 Dentre as disciplinas no qual os alunos afirmam serem cobrados para uma 

boa leitura e escrita, podemos concluir que mesmo que os professores consigam 

associar suas disciplinas com a atribuição a preocupação da escrita e oralidade dos 

alunos, podem ainda gerar certos desconfortos com os alunos em questão. No 

entanto, a percepção dos mesmos são de que seus educadores devem apenas 

preocupar ou ensinar aquilo que compele a disciplina do qual são suas funções. O 

que remete à um pensamento retrógrado do papel do educador. 
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 Para tanto o questionário destinado aos alunos, contém a questão de número 

(03) três, a mesma que tem seus resultados representado no gráfico abaixo: 

Gráfico 2: Cobrança de professores de outras disciplinas incomoda sua capacidade 

como aluno? 

10%

90%

Não, é normal os professores cobrarem
tudo dos alunos.

Não incomoda. Faz apenas com que eu
tenha mais um motivo para ler e
escrever melhor

 

Fonte: Silva (2018) 

 Diante dos resultados aqui apresentado, fica notadamente claro que a 

cobrança e o ensino da leitura e escrita em diferentes disciplinas, não impedem ou 

atrapalham os alunos na compreensão dos conteúdos inseridos nas diferentes 

disciplinas. 

Quando se trata de leitura e escrita relacionado as redes sociais, percebemos 

o quanto se há em abreviações, variações de escrita, e como isso vem se 

propagando ao longo dos tempos, para Penido (2013 p. 10) a necessidade de 

comunicar com uma urgência, fazem com que abreviem muitas das palavras e até 

mesmo substituam letras por números. 

Na questão de número (04) quatro “Com relação ao avanço da tecnologia, 

das redes sociais e de toda forma de linguagem usada neste meio, podemos 

considerar que o estudo da leitura e escrita ainda é importante na escola?”, 

percebemos que para muitos dos alunos do 7º, 8º e 9º ano, ainda é importante que 

se tenha essa preocupação, mesmo que tenham consciência das diversas maneiras 

de escrita dentro das redes sociais, como podemos comparar com a resposta do 

aluno 1 “[...] nem todo mundo tem acesso à tecnologia, e a linguagem em que 

usamos nas redes sociais, contém abreviações, o que muitas vezes não pode ser 
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usado no cotidiano. Assim tornando indispensável a mesma”, também com o aluno 2 

“[...] a leitura e a escrita é muito importante para todos”, a mesma que entra em 

acordo o aluno 3 que diz “[...] é muito importante, pois todos nós temos que aprender 

a ler escrever melhor”.  

 Para os demais alunos temos um consenso ao acreditarem que é importante 

considerar que a leitura e escrita ainda são preocupações constante e que se 

sobressaem mesmo com o avanço da tecnologia e suas diversas formas de 

linguagem, ou o que podemos chamar de internetês. O aluno 4 diz “[...] que a leitura 

e a escrita são para vida toda, e eu não sei se ano que vem a tecnologia não vai 

acabar.”, para o aluno 5 “a leitura e a escrita são importantes, porque você 

entenderá melhor as palavras, entenderá melhor o assunto e você poderá ter bons 

resultados por ter bom conhecimento na leitura e escrita” o que se completa com a 

fala dos alunos 6 e 7 “[...] usamos a leitura e a escrita para tudo” e “[...] vamos levar 

a escrita e a leitura pro resto das nossas vidas, pois ela vai nos ajudar a ter bom 

empregos e uma boa vida”. Portanto, o aluno 8 acrescenta “pois do que adianta ter 

todas essas redes sociais e não saber falar e nem escrever direito” assim como os 

alunos 9 e 10 que preferem “[...] estar aprendendo com professores dentro da sala 

de aula do que ter professores por vídeo aula, a presença da escrita é melhor para a 

aprendizagem” “para ter um aprendizado melhor”. 
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5. CONSIDERAÇÕES 

 

Conclui-se que, a problemática do trabalho em questão, atingiu o objetivo 

perante os resultados colhidos a campo na referida instituição, entretanto, mostrou-

se o contrário do esperado da hipótese inicial no distinto trabalho. 

Fica explicito a defasagem na contribuição da cobrança e ensino dentro da 

equipe gestora com os professores ao qual se aplicou a pesquisa. O mesmo se 

revela ao comparar as respostas dos professores de Língua Portuguesa com a 

resposta das questões idealizadas aos professores das demais disciplinas. 

Durante a leitura e adaptação dos dados colhidos, nota-se que dentre as 

respostas dos professores A, B e C para a questão um do questionário aos demais 

professores com a resposta do diretor na questão quatro do questionário do diretor, 

há uma contradição quando os demais professores afirmam que é importante se ter 

a preocupação, que é urgente, necessário, mas que, no entanto, também deixam 

implícito em suas palavras que não se há ou se tem feito muito para cobrir essa 

precariedade em programas de melhorias para a necessidade voltada para a leitura 

e escrita dos alunos do 7º, 8º e 9º ano da distinta instituição. 

Com relação ao pensamento dos professores de Língua Portuguesa ao ter 

professores das demais disciplinas contribuindo com o ensino e cobrança da leitura 

e escrita, percebemos que mesmo que o professor A, B e C tenham mostrado 

interesse e participação, surge uma nova contradição quando os professores de 

Língua Portuguesa concordam com a alternativa não, mostrando assim que não há 

ajuda dos demais professores na contribuição do ensino e cobrança da leitura e 

escrita no 7º, 8º e 9º ano. 

O gráfico aponta que notoriamente os profissionais de Língua Portuguesa 

estão sim trabalhando na cobrança da leitura e escrita, porém o cerne que nos 

norteia aqui é saber se os demais professores compactuam e fazem esse trabalho 

de contribuir com os professores de Língua Portuguesa. E isso fica ainda mais 

visível ao ver que as respostas dos demais professores, ou seja, os professores A, B 

e C declara sua maneira de como se tem trabalhado essa contribuição. 

A didática ao qual nos remete o professor A, embora seja uma proposta 

simples e que ao mesmo tempo difícil por razão a sua disciplina de matemática, a 

mesma se mostra gradativa ao longo do ano letivo. No entanto, apenas um aluno 

afirma ser cobrado em aula a sua leitura e escrita. 
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O professor B tem métodos que pode ser característica fundamental do 

professor arcaico, ou seja, não se tem uma didática inovadora que realmente faça 

com que o aluno desenvolva de modo atraído e acelerado em sua disciplina, ou 

seja, reprime o aluno no velho método de leitura dentro dos paradidáticos como 

nota-se em sua resposta de didática utilizada.  

Com o professor C que também é um matemático, podemos notar que de 

modo simples e sistemático, se tem uma pequena parcela de contribuição para o 

ensino e cobrança da leitura e escrita como assevera em suas palavras como 

resposta da mesma questão.  

Fica claro que a contribuição ao que retrata o presente trabalho, não aconteça 

de forma uniforme e sim parcialmente com a massa gestora e educadora. 

Nitidamente temos a percepção de que por mais que a escola disponibilize 

programas de leitura e escrita aos alunos, e que afirmam oferecer formação 

continuada aos docentes como se pede na questão três do questionário ao diretor, 

ainda sim temos escancarado a defasagem no processo de leitura e escrita dos 

alunos. É importante frisar que a não contribuição não aconteça pelo fato de 

organização, comunicação e interesse tanto da parte dos docentes, quanto a parte 

da direção. Relembrando que os alunos são de comum acordo para que se haja 

essa nova percepção de cobrança e ensino da leitura e escrita de ambas as partes, 

ou nas variadas disciplinas.  
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APÊNDICE  
 
APÊNDICE 1 
 

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

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

Licenciatura em Letra com ênfase em Espanhol pela União das Faculdades de mato 

Grosso – UNIFAMA/UNIFLOR. O estudo trata da Contribuição de Docentes das 

Demais Disciplinas no Ensino da Leitura e Escrita no 7º, 8º e 9º ano da Escola 

Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Deputado João Carlos Batista. 

Solicito o preenchimento de todas as questões de antemão, agradeço sua 

participação. 

Questionário aos demais professores. 

 

1- Na sua visão, qual o papel da escola quanto ao ensino e incentivo da leitura e 

escrita dentro do 7º, 8º e 9º ano? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2- Em sua opinião, qual a importância do ensino da leitura e escrita, e o que 

ambas oferecem para seus alunos?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3- Para você, é importante cobrar a leitura e a escrita dos alunos dos anos 

finais. Por quê? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4- Enquanto professor(a), o que se tem feito e qual tem sido a didática para 

trabalhar a leitura e a escrita dentro de sua disciplina no 7º, 8º e 9º ano? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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APÊNDICE 2 
 

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

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

Licenciatura em Letra com ênfase em Espanhol pela União das Faculdades de mato 

Grosso – UNIFAMA/UNIFLOR. O estudo trata da Contribuição de Docentes das 

Demais Disciplinas no Ensino da Leitura e Escrita no 7º, 8º e 9º ano da Escola 

Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Deputado João Carlos Batista. 

Solicito o preenchimento de todas as questões de antemão, agradeço sua 

participação. 

Questionário. 

“Direcionado aos professores de Língua Portuguesa.” 

 

1- Durante suas aulas, é cobrado de seus alunos a leitura e a escrita. Nessa 

mesma cobrança, há resultados com relação a compreensão da disciplina? 

 

     Sim, e não tenho bons resultados na compreensão de conteúdo.       

 

     Não há cobranças. 

 

     Sim, faz toda diferença e o resultado é positivo para ambos. 

 

2- Na sua concepção, é importante ter a contribuição de outros professores 

ensinando e cobrando uma boa leitura e escrita dos alunos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3- Essa contribuição acontece no seu espaço de trabalho? 

       Sim           Não    

 

4- Considerando que não aconteça essa colaboração, qual seria a maneira mais 

eficaz para começar o processo de ensino em conjunto de todos os professores com 

relação a leitura e escrita dentro dos anos finais? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5- Enquanto professor(a), o que se tem feito e qual tem sido a didática para 

trabalhar a leitura e a escrita dentro de sua disciplina no 7º, 8º e 9º ano? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 3 

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

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

Licenciatura em Letra com ênfase em Espanhol pela União das Faculdades de mato 

Grosso – UNIFAMA/UNIFLOR. O estudo trata da Contribuição de Docentes das 

Demais Disciplinas no Ensino da Leitura e Escrita no 7º, 8º e 9º ano da Escola 

Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Deputado João Carlos Batista. 

Solicito o preenchimento de todas as questões de antemão, agradeço sua 

participação. 

1 – Qual o percentual do IDEB - Índice de Desenvolvimento de Educação Básica da 
referida escola para os três últimos anos? 
__/__/__- ________       __/__/__- ________      __/__/__- ________ 
 
2 – Qual a defasagem apresentada para que os números tenham sido inferiores ao 
esperado pelo IDEB? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3 – A instituição disponibiliza formação continuada para o aperfeiçoamento dos 
docentes. Quais são? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4 – A referida escola conta com programas de leitura e escrita para alunos do 7º, 8º 
e 9º ano?  
 
               Sim               Não 
 
5 – Esses programas atraem os alunos e professores com facilidades; alcança os 
objetivos de melhorias para com esses mesmos alunos? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
6 – No referido programa, o mesmo cabe aos docentes de diversas disciplinas ou 
somente aos de Língua Portuguesa e como tem sido o ensino e contribuição de 
professores de todo o quadro de docentes junto a leitura e escrita? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 4 

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

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

Licenciatura em Letra com ênfase em Espanhol pela União das Faculdades de mato 

Grosso – UNIFAMA/UNIFLOR. O estudo trata da Contribuição de Docentes das 

Demais Disciplinas no Ensino da Leitura e Escrita no 7º, 8º e 9º ano da Escola 

Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Deputado João Carlos Batista. 

Solicito o preenchimento de todas as questões de antemão, agradeço sua 

participação. 

Questionário aos alunos. 

1 – Em sua opinião o ensino e cobrança da leitura e escrita dentro da sala de aula é: 

 

( ) Fator importante, pois ter conhecimento da leitura e escrita gera bons resultados 

em todos setores; 

 

( ) Ler e escrever é uma rotina para o encaminhamento do estudo; 

 

( ) a cobrança de leitura e escrita é desnecessário, o importante é aprender a 

disciplina. 

 

2 – Em quais disciplinas se é cobrado a leitura e a escrita? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3 – Cobrança de professores de outras disciplinas incomoda sua capacidade como 

aluno? 

 

( ) Sim, pois aprendi a ler e escrever na Educação Infantil? 

 

( ) Não, é normal os professores cobrarem tudo dos alunos. 

 

( ) Incomoda muito, pois não são professores de Língua Portuguesa! 

 

( ) Não incomoda. Faz apenas com que eu tenha mais motivos para ler e escrever 

melhor. 

 

4 – Com relação ao avanço da tecnologia, das redes sociais e de toda forma de 

linguagem usada neste meio, podemos considerar que o estudo da leitura e escrita 

ainda é importante na escola? Justifique. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ANEXOS  
TERMO DE CONSENTIMENTO DA PESQUISA 

 


