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RESUMO 
 

O domínio da leitura e da escrita é algo que se aprende ao longo da vida e, tão 
importante quanto ler e escrever, é saber o que se lê e o que escreve. Sendo essa a 
forma mais nata de comunicação entre os seres humanos, saber decodificar os 
códigos da escrita e fazer a leitura de diversos gêneros é tão fundamental quanto o 
alimento que precisamos para sobreviver, a diferença é que um alimenta o corpo e o 
outro o saber. Com base no objetivo de apresentar a leitura como uma alternativa 
para os problemas de escrita, este projeto apresenta o conceito de que muitos 
educadores têm consigo uma proposta de aprendizado que não seja apenas 
diferenciada pela dinâmica mais que priorize, principalmente e especialmente, o 
novo modelo de ensino, onde dentro dos livros se adquire a capacidade de leitura e 
escrita como saber maior. Esta pesquisa teve como foco de estudo os alunos do 8º 
ano e os professores atuantes no campo escolar, onde por meio de uma pesquisa 
quantitativa contendo questionários se pode perceber o desempenho de 
aprendizado da escrita através da leitura. De acordo com o questionamento à cerca 
dos problemas de escrita presentes entre os alunos e enfrentados pelo professor, 
este trabalho visa ampliar a visão dentro do conceito de que a escrita pode sim ser 
modificada pelo constante ato da leitura, hipótese essa que pode ser confirmada 
através da pesquisa feita no campo escolar, nas análises dos resultados e também 
com o confronto das teorias de renomados estudiosos como Colomer, Kramer, 
Cagliari, dentre outros, que diante dos muitos questionamentos, propuseram-se ir à 
campo e dedicar-se a encontrar respostas para as indagações ainda muito 
questionadas perante a sociedade, para que assim se possa agir e solucionar 
possíveis problemas presentes dentro da educação. Conclui-se que mesmo diante 
uma grande lacuna dentro do campo escolar, tanto os professores quanto os alunos 
estão cientes que a leitura pode influenciar a escrita e usam esse mecanismo como 
o principal aprendizado em sala de aula. 
 
Palavras-chave: Educação. Aluno. Leitura. Escrita 
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RESUMEN 

 

El campo de la lectura y la escritura es algo que se aprende durante toda la vida y, 
tan importante como la lectura y la escritura, es lo que uno lee y escribe. Es que la 
crema de la comunicación entre los seres humanos, aprender a decodificar el código 
escrito y leído muchos géneros es tan fundamental como los alimentos que 
necesitan para sobrevivir, la diferencia es que uno alimenta el cuerpo y el otro saber. 
Basado en el objetivo de presentar la lectura como una alternativa a los problemas 
de la escritura, este proyecto introduce el concepto de que muchos educadores 
tienen con usted una propuesta de aprendizaje es distinguida no sólo por más 
dinámica para priorizar, sobre todo y sobre todo, el nuevo modelo educativo, donde 
dentro de los libros adquiere la capacidad de leer y escribir como saben más grande.   

Este estudio de investigación de estudiantes de octavo grado y profesores que 
trabajan en el campo de la escuela, donde por medio de un estudio transversal 
cuantitativo puede realizar el rendimiento de aprendizaje de la escritura por la 
lectura. Según el interrogatorio acerca de los problemas de la escritura entre los 
estudiantes y ante el profesor, este trabajo tiene como objetivo ampliar la visión 
dentro del concepto que puede ser modificada por la ley constante de la lectura de la 
escritura, que puede confirmarse por investigaciones realizadas en el ámbito 
escolar, el análisis de los resultados y también con la confrontación de las teorías de 
los eruditos renombrados como Colomer, Kramer, Cagliari, entre otros, que frente a 
muchas preguntas, van al campo y para encontrar respuestas a las preguntas sigue 
siendo muy cuestionado hacia la sociedad, para que podamos tomar acción y 
resolver posibles problemas presentes dentro de la educación. Se concluye que a 
pesar de una gran brecha en el ámbito escolar, tanto profesores como los alumnos 
son conscientes de que lectura puede influir en la escritura y utilizar este mecanismo 
como el principal aprendizaje en el aula. 
 
Palabras clave: Educación. Estudiante. Lectura. Escritura 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A leitura é uma das formas mais eficazes que tem de se trabalhar a escrita, 

pois como sabemos, um bom leitor será sempre um bom escritor, e sendo assim, é 

de suma importância que dentro do ambiente escolar se tenha professores 

qualificados e capazes de aplicar tal ensino com uma única finalidade, incentivar o 

gosto pela leitura. 

O aluno que passa pela fase de aprendizado e não consegue absorver o 

devido conhecimento, seja por uma falha no ensino ou desmotivação própria, chega 

a fase acadêmica sendo um analfabeto funcional, mostrando assim que o estímulo 

deve começar cedo e ser reforçado durante o período da adolescência, pois o futuro 

desse aluno corre um grande risco de ser prejudicado por não ter o domínio do que 

se vê e do que se cria. 

Fica claro que a leitura e a escrita são pilares que tem sustentado o aluno 

durante a sua caminhada escolar, faz com que esse tenha argumentos perante a 

sociedade e saiba dentro de um contexto interpretar e elaborar textos, e ainda assim 

esse ensino tem deixado muitas lacunas, no entanto não cabe somente aos 

educadores mais à toda a comunidade em si, fazer com que o adolescente tenha o 

direito ao prazer da leitura, que esse tenha a disponibilidade de materiais que 

possam despertar em si a curiosidade necessária para conhecer mundos ainda 

desconhecidos. 

Esta pesquisa teve como intuito de propor alternativas e contribuições da 

leitura como ferramenta essencial no processo da aprendizagem em relação a 

escrita do aluno, como também possibilitar que este tenha uma leitura de qualidade 

que venha trazer enriquecimento ao seu conhecimento e uma visão amplificada 

sobre o quão importante é, poder conhecer diversos gêneros literários. 

No cotidiano escolar, muitos alunos podem se deparar com uma defasagem 

um tanto prejudicial ao seu conhecimento de mundo, e é assim, tendo como foco 

principal essa defasagem de leitura, que essa pesquisa aborda o que tem deixado 

essa lacuna tão significativa à educação de muitas crianças e adolescentes. Esses 

alunos chegam ao ensino médio com um aprendizado deficiente, e que tendem a 

enfrentar tal problema em sala, muitas vezes calados por medo de serem taxados 

como “desinteressados” ou “burros”. 
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Sendo o professor, o principal educador em sala de aula, este deve estar 

ciente das dificuldades enfrentadas por cada aluno, podendo assim elaborar 

abordagem diferenciadas, onde se visa uma didática que possa obstruir as 

dificuldades de aprendizado, incentivando assim a criação de ótimos leitores que 

também automaticamente serão ótimos escritores. 

Nesta perspectiva, tem-se como problemática desta pesquisa: Como os 

professores lidam com os alunos que tem problema de escrita? A leitura é uma 

forma de buscar incentivar o aluno que apresenta dificuldade de aprendizagem de 

escrita? 

A hipótese inicial desta pesquisa é o modo como o professor utiliza as 

metodologias de ensino interferindo assim no aprendizado do aluno. Desse modo a 

leitura pode contribuir com a escrita oferecendo apoio e condições de aprendizagem 

dentro do contexto do ensino, visando desta forma sanar as dificuldades deste 

aluno. 

Visando uma melhor compreensão em busca de respostas, esta pesquisa tem 

como objetivo geral: apresentar a leitura como um incentivo, à fim de solucionar o 

problema da escrita. Como objetivos específicos: identificar as dificuldades dos 

alunos relacionados a leitura e a escrita; analisar a proposta ofertada pela Escola 

para o incentivo a leitura; relacionar o desenvolvimento do aluno perante a atividade 

de leitura em sala; registrar a eficácia da leitura proficiente para a formação positiva 

de novos escritores. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Compreendendo a importância do ato da leitura 

O ato da leitura é tão importante hoje, quanto às leis de sobrevivência. Não 

se pode ir além se não for possível decifrar as palavras. Dentro do campo 

educacional o estímulo deve acontecer ainda nas primeiras séries escolares, 

fazendo com que a criança, através da leitura de imagens, seja impulsionada desde 

cedo a decifrar os mais diversos gêneros presentes em nosso cotidiano. E assim 

com o passar dos anos ela vai descobrindo que tudo começa a se decodificar 

através de uma simples leitura. 

 
A atividade fundamental desenvolvida pela escola para a formação 
dos alunos é a leitura. É muito mais importante saber ler do que 
saber escrever. O melhor que a escola pode oferecer aos alunos 
deve estar voltado a leitura. Se um aluno não se sair muito bem nas 
outras atividades, mas for um bom leitor, penso que a escola cumpriu 
em grande parte sua tarefa. (CAGLIARI, 2009, p. 130) 

 

Mesmo o aluno tendo ótimas notas avaliativas e sendo excelente em tudo, 

ele terá uma formação defeituosa se for um péssimo leitor, tendo este, menos 

chances perante as oportunidades diferentes de um aluno que se tornou um ótimo 

leitor. 

Cagliari (2009) afirma que muitos alunos encontram problemas ao longo dos 

anos, simplesmente por não saberem interpretar o que leem. Os alunos muitas 

vezes não conseguem resolver problemas simples de matemática decorrente do 

problema de leitura que os impedem de saber ler o enunciado do problema. 

Muitos alunos estudam e na hora da prova não se saem bem, justamente 

por não entenderem ou entenderem errado o que lhe é perguntado. Assim entende-

se que a escola deve não somente ensinar a ler mais também estimular o ato de 

leitura de textos mais complexos dentro de determinadas disciplinas. 

A leitura é a resposta para tudo o que se ensina na escola. O bom leitor 

consegue decodificar deferentes textos, mesmo este estando presente no mais 

complexo gênero. Um matemático consegue ler números em diferentes formas se 

este tiver o devido conhecimento, combina algarismos e expressa por si números 

fracionários e ordinais na ordem característica típica dentro da linguagem comum. 
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A leitura é a realização do objeto da escrita. Quem escreve, escreve 
para ser lido. O objetivo da escrita, como já disse inúmeras vezes, é 
a leitura. [...] o mundo da escrita já é complicado e caótico no seu 
aspecto gráfico, quanto mais se juntarmos a isso, o mundo dos 
significados carregados pela escrita. A leitura vai operar justamente 
nesse universo. (CAGLIARI, 2009, p.131) 

 

O autor afirma que a leitura é fundamental para quem escreve, pois a escrita 

é um objetivo nato de um bom leitor, estando ambas caminhando lado a lado. Assim 

entende-se que o ato de ler é um processo de descoberta comparado a um 

processo laboratorial, pois requer paciência, perseverança e desafios. 

Podemos ter várias atitudes perante a leitura. Sendo esta uma atividade 

individual, dificilmente duas pessoas irão ler um mesmo texto e terem as mesmas 

conclusões sobre eles, isso porque a leitura depende de uma reflexão e de 

conhecimentos de mundos do leitor. 

 
No que se refere às atividades de ensino da leitura, também se 
encontra ainda uma atividade de leitura centrada nas habilidades de 
decodificação da escrita, sem dirigir, contudo, a aquisição de tais 
habilidades para a dimensão da interação verbal – quase sempre, 
nessas circunstancias, não há leitura, porque não há “encontro” com 
ninguém do outro lado do texto. (ANTUNES, 2003, p. 27) 

 

Para que se tenha uma decodificação das letras, o leitor deve primeiramente 

decifrar a escrita, saber em qual língua esta se encaixa e então decifrar todas as 

implicações presentes no texto e assim formar a sua própria opinião e 

conhecimento. Sem saber decodificar os sinais linguísticos o aluno jamais será um 

leitor proficiente. 

Antunes (2013) cita que a escola tem o dever de proporcionar ao aluno um 

tempo e também disponibilizar recursos para que este dedique à leitura de textos 

mais complexos, pois assim o aluno enriquece muito o seu vocábulo tendo então 

uma maior facilidade na hora de redigir um texto. Um aluno que lê tem seu 

conhecimento de mundo rico e sabe argumentar diante as conceituas esferas 

sociais. 

O adolescente que pratica o ato da leitura constantemente e recebe 

incentivo, não somente na escola como também dentro do seu convívio social, tende 

a ser um melhor escritor, mesmo se este não tiver o domínio das normas padrões da 

língua portuguesa e tenha vícios de linguagem, ainda assim é capaz de produzir 
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textos cultos e ricos linguisticamente, não desconsiderando que este adolescente 

também possui capacidade de argumentar sobre os mais variados problemas 

presentes em seu cotidiano. 

 
A participação do ambiente constitui-se num aspecto diretamente 
ligado à questão do incentivo ao hábito de leitura. As pessoas que 
cercam a criança ou o adolescente podem favorecer ou não tal 
comportamento, destacando-se a família (composta por pai, mãe e 
irmãos) e a escola, que mantém um contato constante e permanente 
e que condicionam as mais diversas vivências nessas primeiras 
etapas da vida. (SANTOS; ALVES, 1994 p.72) 

 
Visando que a adolescência é transição da criança para a fase adulta, e é 

nessa fase que existe na grande maioria os questionamentos e a rebeldia, é 

exatamente nesse ponto onde ele começa a se materializar suas opiniões e passa 

grande parte do seu tempo em busca de respostas para essas tais questões 

presentes em sua vida, é importante que as pessoas que os cercam, principalmente 

a família, esteja sempre disposta e preparada para argumentar sobre tais 

posicionamentos. 

Incentivar a leitura de quem se pergunta “quem sou eu” e que dentro da 

sociedade já tenta se mostrar um adulto responsável pode não ser uma tarefa fácil, 

mais jamais será impossível se o meio social e a escola também tiver esse hábito de 

ler consigo e estratégias positivas para uma inclusão que comprovadamente pode 

trazer grandes benefícios não só na educação mais também no caráter social 

desses jovens adolescentes. (ANTUNES, 2013) 

O comportamento social é fundamental para que o adolescente se sinta 

confiante daquilo que está prestes a fazer, um exemplo: se em uma casa a família 

pouco liga para a leitura, não fornece informações impressas como revistas e 

jornais, e dedicam boa parte do seu tempo à televisão, a uma grande chance do 

adolescente não ser um leitor proficiente e consequentemente ter enormes 

dificuldades de escrita. Já em uma casa onde há muitas informações impressas, 

pais que provavelmente tenha um livro na cabeceira da cama e que os leiam 

frequentemente, bem provável que esse adolescente perceba o quão importante é o 

ato de ler. 
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2.2 Entendendo o alfabetismo funcional 

Entende-se como “analfabeto funcional escolarizado” aquele que mesmo 

frequentando a escola, não possui as habilidades de leitura, escrita e matemática, 

aquele que lê e não compreende, escreve e não domina as regras da língua 

portuguesa e nem das numerações presentes na matemática. 

Entre os anos 2001 e 2010, o Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf), 

trouxe resultados obtidos pelo Instituto Paulo Montenegro em parceria com a ONG 

Ação Educativa, identificando assim o Analfabetismo Funcional. A pesquisa diz que: 

 
Para um indivíduo, em função de acertos e erros das questões do 
teste, é determinado um grau de proficiência (escore) na escala de 
Alfabetismo. As escalas variam de 0 a 200, sendo que o ponto 
médio, ao redor de 100, caracteriza a passagem do “analfabetismo 
funcional” para o “alfabetismo funcional”. (LIMA; CONTRERAS, 2012, 
p. 110) 

 

Ou seja, de acordo com os testes feitos, é possível analisar um individuo 

conforme os resultados obtidos. Em uma escala de 0 a 200, se esse tiver uma média 

em torno de 100, deixa de ser um analfabeto funcional, estando este dividido em três 

níveis distintos de alfabetização funcional. 

Nível 1 – alfabetização rudimentar: conseguem ler e compreender títulos 

de textos e frases curtas, e apesar de saber contar, tem dificuldades com a 

compreensão de números grandes e em fazer as operações aritméticas básicas; 

Nível 2 – alfabetização básica: conseguem ler textos curtos, mais só 

conseguem extrair informações espessas no texto e não conseguem tirar uma 

conclusão a respeito do mesmo. Também conseguem entender números grandes, 

conseguem realizar as operações aritméticas básicas, entretanto sentem 

dificuldades quando é exigida uma maior quantidade de cálculos, ou em operações 

matemáticas mais complexas. 

Nível 3 – alfabetização plena: detêm pleno domínio da leitura, escrita e dos 

números e das operações matemáticas (das mais básicas às mais complexas). 

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio (PNAD) feita 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE) é possível comparar as mudanças ao 

longo dos anos. 
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Tabela 1: Distribuição da variável Grau de Instrução na população de 15 a 64 anos 

em domicílios particulares permanentes. Brasil 2001-2007 

Distribuição da variável Grau de Instrução na população de 15 a 64 anos em 

domicílios particulares permanentes. Brasil 2001-2007 

GRAU DE 

INSTRUÇÃO 

PNAD 

2001 

PNAD 

2002 

PNAD 

2003 

PNAD 

2004 

PNAD 

2005 

PNAD 

2006 

PNAD 

2007 

Até primário 39,88% 37,92% 35,92% 34,95% 33,67% 31,94% 31,94% 

Ginásio 26,68% 26,55% 26,48% 25,78% 25,49% 25,05% 25,05% 

Colegial 24,43% 25,94% 27,41% 28,79% 29,91% 31,16% 31,16% 

Superior 9% 9,58% 10,18% 10,48% 10,92% 11,84% 11,84% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

FONTE: Lima; Contreras, 2012, p. 118 

 

Percebe-se claramente a porcentagem de alfabetos funcionais. Dentro do 

primário esse percentual teve uma queda de -9,2%, enquanto no período colegial e 

principalmente superior esses índices tiveram um aumento, sendo de 8,1% (ginásio), 

e 3,3% (superior). Ou seja, onde os dados deveriam ser menores, os números 

apontam uma alta, que por menor que seja, são questões a ser analisadas pelos 

inúmeros educadores do Brasil. 

Estamos vivendo em épocas onde o maior desafio é fazer com que dentro 

da escola, principalmente no ensino médio e superior, haja um maior interesse pela 

leitura e escrita, pois são alunos que vem crescendo dentro da escola e tendo todo 

um processo de incentivo, e se este processo não for acompanhado bem de perto 

pelos professores, esse aluno tende a não demonstrar o gosto pelo ato de ler. 

Lima; Contreras (2012) descreve que os hábitos de leitura no dia a dia e no 

ambiente familiar são fundamentais para que se possa ter uma queda relativa de 

dificuldades de leitura. 

Estimular o hábito de ler com o que se tem em mãos é a chave da questão. 

Fazer com que o adolescente desperte em si naturalmente o prazer da leitura faz 

com que grandes problemas sejam resolvidos, entre eles o de compreensão de 

textos. Ler e saber interpretar, conhecer a o que há por traz de cada palavra, se 

deleitar no sentido de cada frase, essas são qualidades de leitores proficientes, e 
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quanto mais proficiência tiver menos analfabetos funcionais existirá dentro da 

sociedade e principalmente dentro das escolas.  

 

2.3 A bagagem cultural carregada pelo aluno 

Mesmo tendo papeis diferentes, a escola e a família se completam, pois 

ambas têm o mesmo dever lógico de ensino dentro desenvolvimento cognitivo, 

social e afetivo do aluno. 

Estabelecer um elo com a escola possibilita práticas pedagógicas onde o 

professor pode tomar decisões que favoreçam o aluno, e que facilite a 

aprendizagem do mesmo. De acordo com Lopes, et al (2016, p,23): 

 
Vygotsky aborda em seus estudos a preocupação em entender os 
fatores sociais e culturais que influenciam o desenvolvimento 
intelectual, dentre os termos e conceitos destaca a mediação 
conduzida por um adulto no processo de aquisição da aprendizagem. 

 

A citação afirma que as crianças precisam de uma mediação adulta para que 

esta tenha fortes influências que priorize seu desenvolvimento intelectual assim 

também a Constituição Federal (1988) aponta qual o papel a família deve 

desempenhar na criação e educação de seus membros. 

 
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. [...] Art. 
227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. [...] Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, 
criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de 
ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade 
(BRASIL, 2015 apud LOPES, et al, 2016, p. 24). 
 

 

Estando a escola e a família em trabalho conjunto à educação da criança, 

esta traz em seu aprendizado uma grande diversidade de conhecimentos, onde o 

professor deve estar totalmente preparado para explorar tais conhecimentos com a 

finalidade de um bom ensino. 
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Traçar metas que adotem práticas familiares faz com que o aluno tenha 

acesso livre à gêneros tão pouco vistos dentro da sala de aula, como também faz 

com que esse aluno traga para o campo escolar conteúdos do seu mundo com a 

finalidade de uma troca de informação que favoreça uma inclusão de culturas e 

saberes. 

Apoiar o a criança e o adolescente no quesito educação é papel fundamental 

das autoridades em conjunto com a família, não se deve privar estes de irem a 

escola e nem tão pouco do direito da cidadania. Assim a família deve estar atenta às 

leis e fazer com seu filho não perca esse direito cabível a todos, como diz a 

Constituição Federal (1988), a educação é dever de todos e tanto a família como o 

governo tem a obrigação de proporcionar esse direito a todas as crianças e 

adolescentes. 

Não se pode privar da criança, do adolescente e até mesmo do jovem o 

direito a educação e a cidadania. Deve-se proporcionar um acompanhamento a não 

só nesses quesitos, mais também no que se diz respeito a saúde e direitos 

moralistas. 

A família também tem o dever de fazer o acompanhamento do 

desenvolvimento de seu filho, saber como mesmo se encontra dentro do ambiente 

escolar. Assim também, a escola tem dever de proporcionar tal atividade aos pais, 

fazendo com que haja uma interação entre ambos e ressaltando o quão importante é 

o aluno ter total apoio familiar durante todo o seu processo de aprendizado. 

A escola deve proporcionar atividades e projetos que envolvam pais e 

responsáveis no quesito acompanhamento, para que a família esteja inteiramente 

ligada, não somente a desenvolvimento escolar, mais também ao desenvolvimento 

moral e psicológico de seus filhos, doando-os suporte onde haja uma interação 

social de eficácia em favor de todos, mediando conhecimentos entre aluno, escola e 

família. 

 

2.4 O professor como mediador de conhecimentos 

O professor mediador é aquele professor que trabalha com a mediação 

pedagógica, ou seja, ele é um facilitador ou motivador da aprendizagem. A 

expressão do professor mediador surgiu a partir de um desenvolvimento a partir da 

década de 70 da “pedagogia progressista”, ela se caracterizou pela relação 
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entrelaçada entre professor e a aluno com o intuito de formar cidadãos participativos 

e preocupados com a transformação e o aperfeiçoamento da sociedade. 

O professor tem deixado de ser um mero transmissor de conhecimentos 

para ser mais um orientador, um estimulador de todos os processos que levam os 

alunos a construírem seus conceitos, valores, atitudes e habilidades que lhes 

permitam crescer como pessoas, como cidadãos e futuros trabalhadores, 

desempenhando uma influência verdadeiramente construtiva e posicionando-se 

como mediador de diversas linguagens e oportunidades educativas. De acordo com 

Schram; Carvalho (2010, p. 5) 

 
Paulo Freire traz para a escola o princípio da relação professor-
aluno. Muitas vezes, como em nossa vida social, tem se apresentado 
também, envolvida pelo autoritarismo, a ausência do diálogo, 
exigindo de todos, a aprendizagem da democracia, através da 
dialogação entre alunos, pais e professores, transformando a vida 
escolar em assunto de todos os envolvidos, assim como a vida 
política é assunto de toda a sociedade. 

 

Percebe-se que o autor afirma que o papel do professor é estabelecer 

relações dialógicas de ensino e aprendizagem em que o professor ao mesmo tempo 

em que ensina também aprende junto, em um encontro democrático e afetivo em 

que todos podem se expressar. Ou seja, de forma bem resumida o professor 

mediador tem por objetivo estabelecer uma relação segura e confiável com seu 

aluno de maneira que facilite seu aprendizado. 

O professor deve estar preparado para assumir, dentro da sala de aula, um 

bom projeto de leitura onde este possa atrair a atenção dos alunos e fazer com que 

haja um bom entrosamento por ambos os lados.  

Para o educador Alves (1980), a função de um professor é instigar o 

estudante a ter gosto e vontade de aprender, de abraçar o conhecimento. Sobre a 

preparação do professor de Língua Portuguesa, para ensinar a ler e escrever 

podemos dizer que está cada vez mais precária e dificultosa, onde essa realidade 

começa no ensino médio o ensino não está sendo tão cobrado e aplicado como 

deveria, pois já no ensino médio nos deparamos com várias deficiências 

relacionadas ao ensino. 

Se para autores tão diversos como Tardif (2002), Shulman (1987) e Pimenta 

(2002), a perspectiva que investiga os saberes dos docentes pode contribuir com o 
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desenvolvimento profissional dos professores, no entanto, para outros, como Arce 

(2001) e Duarte (2003), ela pode ser compreendida como um recuo no modo de se 

conceber a formação do professor, representando um ajustamento ao ideário 

neoliberal. 

Dessa maneira o aluno que se encontra com dificuldades de ontem no 

Ensino Médio, se torna professor com dificuldades amanhã na faculdade, são 

situações encontradas diariamente na nossa educação, pontos que devem ser 

revistos pela sociedade e autoridades competentes, pois maus professores formam 

maus alunos. 

Há faculdades responsáveis por esse índice devastador do péssimo ensino 

que temos encontrado nos dias de hoje, um dos fatores e que onde sobra teoria falta 

o conteúdo e há casos, onde o ensinar é deixado de lado e o como ensinar está 

sendo cada vez menos aplicado. 

E as consequências tem se alastrado por toda nossa educação, onde o 

ensino está sendo cada vez menos priorizado em todos os lados de todas as 

formas, não vemos mais tanta dedicação tanto no ensinar quanto no aprender. 

Segundo Perrenoud (2002), ensinar é, antes de tudo, agir na urgência, 

decidir na incerteza, pois é durante o ensino que há a formação pessoa da cada 

indivíduo, tendo este então que ser um ensino de qualidade. 

Devemos ter urgência no ensinar, mas é no ensinar da melhor forma 

possível para formamos excelentes cidadãos com princípios e valores. É que o 

professor seja o grande responsável de uma educação melhor para nossos alunos 

de forma que todo o ensino passado seja obtido de forma positiva. 

 

2.5 A escola como fonte de ensino 

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 (BRASIL, 2015).  Assim o 

cerne da escola é guiar o aluno ao conhecimento através do mediador. 

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

vejamos 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 
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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. 

Os professores de hoje estão sendo encarregados de cuidar de certas 

ocupações do qual nunca serão capazes de cumprir, a saúde; prevenção contra 

drogas e doenças entre muitos outros afazeres que deveriam estar na obrigação da 

família, 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 com relação a temas 

sociopolíticos. 

Quanto ao ensino da Língua Portuguesa no 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 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. 

Desse modo perante essas duas demissões, cabe a cada escola (re) pensar 

o seu PPP cotidianamente e/ou, pelo menos, a cada ano letivo, a fim de oferecer um 

ensino atual, significativo e de qualidade aos seus educandos e, em especial, 

condizente com os documentos oficiais da educação.  

A instituição em si traz ao aluno do 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. 

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

trabalhado 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 alunado, sendo 

através da escola, um mediador de conhecimento. Vygotsky atribuiu ao papel do 

professor “como impulsionador do desenvolvimento das crianças”. É desta maneira 

que a escola deve se posicionar. 
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A metodologia utilizada pelos docentes de LP 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 LP, [...] com o objetivo de 

encontrar formas de garantir, de fato, a aprendizagem da leitura e escrita. (BRASIL. 

1997, p. 19).   Assim sendo, que a instituição dentro de um acordo proposto no PPP, 

trabalhe de maneira flexível e dinâmica os conteúdos da referida disciplina. 

Assim os programas governamentais estão sempre inovando propostas que 

possam garantir que o aluno tenha um apoio dentro da escola e incentivo que 

desperte o seu interesse por ler e escrever, programas estes que muitas vezes 

deixam a desejar de acordo com a realidade local presentem na maioria das escolas 

brasileiras. 

 
Acreditamos que a escola se caracteriza como um ambiente profícuo 
à formação de leitores e para tanto é preciso aprofundar as 
discussões sobre o trabalho com a leitura no ambiente escolar, 
propondo o desenvolvimento de praticas que possibilitem o 
compartilhamento de diversos gêneros que auxiliem na compreensão 
do texto e na formação de um leitor autônomo não apenas na sala de 
aula, mas também fora dela. (SOUZA; FEBA, 2011, p.148) 

 

As autoras afirmam que é fundamental que a escola tenha sempre projetos 

que priorizem as práticas de leituras e que não estejam presas a apenas um gênero, 

mais englobando os mais diversos gêneros presentes, fazendo com que desperte 

nesses alunos o interesse de ler também fora da escola. 

Um bom leitor é aquele consegue decifrar o contesto, analisando o gênero 

presente e compreendendo o sentido do texto. Saber identificar as variações 

linguísticas e usa-las da forma correta. Não basta apenas ler tem-se que 

compreender o que o texto quer dizer. O leitor observa o que há por trás de cada 

palavra, a posição correta de cada vírgula e a hora certa do “ponto final”. 

 

2.5.1 A condição da escola no quesito incentivar o processo de leitura 

A leitura se torna presente em varias situações do cotidiano de cada 

enunciador, a mesma influencia em grande grau a escrita e falácia de cada um.  
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Afirma Kiev (2002) apud Gonçalves (2013) que ninguém se torna leitor proficiente 

apenas pelo ato de obediência, e muito menos nasce gostando de leitura. A 

influência dos adultos como referência é bastante importante, pois na medida em 

que são vistos lendo ou escrevendo passam a seus observadores o gostar de ler.  

Um adolescente adquire o gosto pela leitura quando ele tem um convívio 

direto com um leitor proficiente, podendo ser este tanto o seu professor quando a 

pessoa mais próxima no ambiente fora da escola. Deve-se haver um incentivo por 

parte responsável pra que o mesmo saiba decifrar os inúmeros códigos de escrita 

presentes no seu cotidiano social e escolar.  

Com base nas palavras de Kiev (2002) apud Gonçalves (2013) poderíamos 

perguntar: o dever de incentivar a leitura é de fato papel da escola? Então, a escola 

tem como comprometimento a função e a responsabilidade de garantir a todos seus 

alunos o acesso aos saberes linguísticos necessários para o exercício da cidadania, 

a mesma deve viabilizar o acesso do aluno ao universo dos textos e ensina-lo a 

produzir e interpretar. 

A escola deve oferecer a estes alunos uma boa qualidade de leitura, 

também disponibilizar a este, possibilidades onde o mesmo possa adentrar ao 

mundo literário e fazer suas próprias escolhas conforme seja a sua preferencia. 

Incentivando assim o ato de ler, o aluno pode então desencadear o uma escrita e 

um conhecimento de mundo mais enriquecido.  

Gonçalves (2013) diz que a leitura é o inicio e a medida mais importante 

para a construção de novas aprendizagens, em palavras atuais, ler e escrever de 

maneira cabível aos diversos campos de enunciação é de extrema importância, 

agregando tal valor à vida pessoal, profissional, visando à inserção do falante ao 

mundo nas diferentes esferas sociais. 

A leitura é um processo que deve ser acompanhado pela escola, sendo esta 

responsável pela aquisição do conhecimento de cada aluno, sendo a escola também 

responsável pelo acompanhamento de tudo o que acontece no mundo 

principalmente na vida cotidiana de cada educando. Saber o que se passa fora da 

sala de aula é fundamental, pois de acordo com o que for elaborado pode 

simplesmente mudar a vida desse aluno. 

Além de oferecer a leitura como tarefa obrigatória ao aluno, a escola 

também tem que a oferecer como fonte de prazer, onde esse aluno possa encontrar 
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dentro dos textos lidos, outro mundo que o faça viajar, que o leve para outra 

dimensão, visto que muitos procuram entre as páginas, respostas para suas mais 

complexas dúvidas, muitas vezes pessoais. (COLOMER, 2007) 

O hábito da leitura se constrói com bases do que já se tem, e é nesse 

conceito, que em um mundo tão evolutivo se faz necessário ter o domínio do saber e 

a capacidade de mediação diante tantas esferas presentes. 

 
Se a leitura já está presente e se chega a um certo grau de 
conciliação entre atividade de leitura e os saberes implicados no 
processo interpretativo, deve-se decidir na sequência, a melhor 
forma de conseguir que essa leitura escolar seja produtiva ao leitor. 
(COLOMER, 2007, p.41) 

 

Atrair a atenção de adolescentes com uma mente em formação pode não 

ser uma tarefa fácil, mais se torna uma missão possível quando há esforço por parte 

não somente da escola, mais também da sociedade, e é esta que geralmente abre 

mão de tal missão e faz com que em um mundo tão cheio privilégios a leitura seja 

deixada sempre em segundo plano. (COLOMER, 2007) 

Muito se cobra do governo e das instituições educacionais, notas boas e 

médias razoáveis, cobram a qualidade da infraestrutura e até mesmo da merenda 

escolar. E a leitura? Será que sabemos realmente a importância que é o saber ler e 

escrever proficientemente? É com base nesses questionamentos que muitas 

escolas tendem a oferecer um projeto de leitura compartilhada que englobam não 

mais somente o aluno em si, mais também toda a comunidade. 

 
Além de criar comunidades de leitores nas aulas, os livros para 
compartilhar podem estabelecer laços entre a escola e as famílias. 
Os livros que vão e vêm da escola para a casa, através do 
empréstimo, permitem agregar os familiares à leitura compartilhada. 
(COLOMER, 2007, p.150) 

 

Com base nessa forma de ensino, os projetos desenvolvidos na escola 

tendem a ampliar o campo de conhecimento do aluno e fazer com que esse melhore 

sua autoimagem sobre sua cultura e sua origem e também permite que a família 

participe diretamente no aprendizado de seus filhos. 

A leitura é uma atividade que se situa no centro da tarefa de alcançar esses 

objetivos do modo mais amplo possível, tanto em profundidade quanto em extensão 
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social. E o desejo de todos é que os livros e os professores trabalham juntos para 

consegui-la. 

 

2.5.2 As escolas estão preparadas para tal influência no campo da leitura? 

Como parte fundamental de um PPP 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 do terceiro ciclo que não estão aptos a leitura, escrita e capacidade de 

interpretação. 

A escola/professor deve ter sempre planejamentos com a intenção de 

atribuir ao dia a dia do aluno, o ato de ler. 

 
[...] O professor deve proporcionar várias atividades inovadoras, 
procurando conhecer os gostos de seus alunos e a partir daí 
escolher um livro ou uma história que vá ao encontro das 
necessidades da criança, adaptando o seu vocabulário, despertando 
esse educando para o gosto, deixando-o se expressar. (SOUZA, 
2004, p. 223 apud GONÇALVES, 2013, p. 17) 

 

O professor deve estar totalmente preparado para junto com a escola 

proporcionar ao aluno atividades relacionadas ao seu conhecimento de mundo, deve 

conhecê-lo e a partir daí introduzir em seu cotidiano, leituras que venham despertar 

neste o desejo pelo ato de ler. 

O que se vê dentro do âmbito escolar é uma preocupação específica do 

professor em relação a sua disciplina. O professor de matemática não estimula e 

leitura, pois se preocupa apenas com problemas matemáticos, e o professor de 

história preocupa-se apenas com o conhecimento histórico de seus alunos, deixando 

sobre o professor de língua portuguesa a missão de perpetuar os conhecimentos em 

torno da leitura de cada aluno. 

 

O que temos como realidade nas nossas escolas é a percepção de 
que cada área preocupa-se com os seus conteúdos específicos e 
não há a dimensão de que o mote do trabalho do professor se realiza 
através da leitura, sendo que a diversidade textual é o que torna 
possível um passeio pelo conhecimento já construído. (BORGES; 
BESNOSIK, 2009, p. 27) 
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O autor afirma que é fundamental que o professor saiba perpetuar uma boa 

leitura com seus alunos, independente qual seja o conteúdo ministrado, pois se esse 

aluno não tem uma leitura proficiente, tão pouco entenderá o sentido das palavras, 

não saberá a resolução de um problema de matemática e não entenderá o sentido 

da história. 

Soares (1988) apud Borges; Besnosik (2009) assinala que a leitura dentro 

da sociedade não acontece de forma plena. Um aluno geralmente sabe ler e 

escrever mais geralmente não entendem e nem sabem interpretar o que leem ou 

escrevem, não são considerados usuários plenos da língua escrita, ficando assim a 

escola como principal meio intermediário pra fazer com que esse aluno se 

desenvolva e se torne então um leitor com capacidade de compreensão dos 

diversos gêneros e a apreensão do código linguístico que perpetuam dentro da 

sociedade. 

A escola deve ter um olhar crítico para a leitura e suas questões 

abrangentes, envolver a sociedade em projetos escolares que visam à formação de 

leitores é uma tarefa primordial para a evolução do aluno. Mais tampouco isso 

acontece, muitos educadores se prendem ao tradicionalismo e mantem uma visão 

fechada quanto ao ensino da leitura, ou não conseguem, dentro do seu próprio 

conhecimento, acompanhar as mudanças educacionais ocorridas a cada ano. 

 
Apesar da ampla produção de conhecimento sobre os processos de 
aprendizagem de leitura e escrita, o professor não tem tido acesso a 
este conhecimento ou o acesso ao mesmo tem ocorrido de forma 
distorcida ou incompleta por meio de capacitações que tendem a 
uma informação em massa, nas quais ele exerce o papel de ouvinte 
passivo e de sujeito sem história. (FERREIRA; DIAS, 2002, p. 48) 

 

O professor deve estar sempre em constante formação, para que possa 

acompanhar por igual às novas demandas de alunos, pois estes chegam dentro do 

campo escolar carregados de informações que precisam ser trabalhadas. São como 

pedras brutas que precisam ser polidas e lapidadas. Assim, se o professor estiver 

capacitado saberá como lidar com o novo e trabalhando por igual os diversos 

conhecimentos presentem dentro da sala de aula. 

É de suma importância que haja uma formação eficiente de professores pois 

esta é colocada, portanto, como necessária para que a efetiva transformação do 

ensino se realize. Assim então se implica uma atualização de acordo com as 
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revisões dos currículos oferecidos na formação inicial desse professor e também se 

faz necessária a implantação de programas de formação continuada que cumpram 

não apenas a função de suprir as deficiências da formação inicial, mas que se 

constituam em espaços privilegiados de investigação didática, orientada para a 

produção de novos materiais, como também para a análise e reflexão sobre a 

prática docente e a transposição didática dos resultados de pesquisas realizadas na 

linguística e na educação em geral. 

 

2.6 Dentro dos parâmetros educacionais 

Podemos observar certa preocupação nos parâmetros educacionais dentro 

das realidades e necessidades do aluno em ler e escrever. Os Parâmetros 

Curriculares (PCNs) propõem ao professor de Língua Portuguesa que trabalhe com 

a leitura e com a escrita fazendo com que o aluno se desenvolva enquanto leitor, e, 

que domine a produção de diversas modalidades de textos. Para isso o papel do 

professor é de suma importância para que esse ensino possa garantir um 

desenvolvimento capaz de superar as necessidades do aluno. 

No 3º ciclo – Ensino Fundamental, o aluno tende a ampliar as suas ações ao 

fazer o uso das linguagens, promovendo maior desenvolvimento da capacidade 

discursiva, tendo este como base, conhecimentos científicos, tecnológicos, sócio 

históricos e culturais. 

 
No contínuo desenvolvimento linguístico do estudante, a presença 
texto escrito impõe-se como necessidade de (re)conhecimento do 
domínio de recursos eficazes, que lhe permitirão compreender e 
produzir discursos nas diferentes situações comunicativas em que se 
encontre. (BRASIL, 1998. p. 44) 

 

As orientações afirmam que um ensino continuado tende a garantir ao aluno 

uma melhor concepção de mundo, tendo este uma relação mais ampla com seu 

conhecimento próprio e fazendo o uso do mesmo para a aquisição de novas 

realidades. 

Considerando-se que a escola tem a função de ensinar a ler e escrever, é 

fundamental que esse aluno chegue ao 3º ciclo com as tais capacidades, pois assim 

ele terá uma maior capacidade discursiva dentro das metodologias sugeridas pelo 

professor que nem sempre está preparado para lidar com a dificuldade da leitura e 

da escrita de alunos prestes a ingressar no Ensino Médio. Preocupação esta, vivida 
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também pelos pais e pela escola, principalmente as que vivem em constante busca 

de soluções para essa defasagem no ensino. 

No entanto podemos ver através dos parâmetros curriculares que o 

professor deve incentivar os alunos a terem prazer com a leitura associada aos 

novos recursos tecnológicos, desenvolvendo assim um processo de letramento 

virtual/digital com uma determinação para desenvolver a habilidade da escrita. 

 
As tecnologias da informação criam, a cada momento, novas formas 
de distribuir socialmente o conhecimento e, com isso, mudar a 
cultura da aprendizagem. Os textos multimídias proporcionam aos 
estudantes acesso a um volume maior e diversificado de informação 
e cabe à escola proporcionar-lhes capacidades de assimilação crítica 
dessas informações, principalmente no 3º ciclo. (BRASIL, p. 47) 

 

A citação acima afirma que cada vez mais professores devem estar 

capacitados para que ingressem em suas metodologias recursos que priorizem o 

aprendizado da criança, do adolescente e do jovem, pois se a escola pretende 

converter a leitura em objeto de aprendizagem devem priorizar as curiosidades dos 

alunos e as enormes fontes tecnológicas presentes atualmente, elaborando projetos 

e implantando recursos que venham fluir o campo educacional de maneira positiva.  

Atualmente outro problema tem estado em salas de aula. Não se pode dizer 

que o poder político não tenha programas voltados para a formação de professores, 

que incentivam o cidadão cursar faculdades para estarem devidamente habilitados 

em sala de aula para transferirem o conhecimento. Porém a realidade é outra. Cerca 

de 40% dos professores no Brasil não tem formação adequada, segundo o Censo 

Escolar de 2015. Em alguns casos específicos um professor de Língua Portuguesa 

chega ministrar aulas de outras disciplinas devido a falta de profissionais 

devidamente formados na área. Para que o problema pudesse ser resolvido e 

erradicado de vez, o poder político precisa investir mais na formação de professores 

e manter mais organização na contratação de profissionais na área, pois se o aluno 

não sabe ler e escrever de forma correta, a culpa não pode ser dele a não ser que o 

mesmo sofra de algum tipo de transtorno de aprendizagem. 

A prioridade do ensino da leitura dentro dos parâmetros visa uma extrema 

importância no ensino aprendizagem do aluno, desenvolvendo uma competência 

leitora onde possibilita que o aluno se torne um leitor proficiente em todas as 
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disciplinas e que seja capaz de ler e compreender textos que circulam socialmente 

na diversas esferas sociais.  

Segundo Brasil (2010), a leitura em sala de aula precisa de um tratamento 

didático que a visa como um objeto de aprendizagem é importante que ela faça 

sentido na vida do aluno dando sentido naquilo que ele lê. 

O tratamento didático que a leitura precisa dentro da sala de aula, segundo 

os PCNs, refere-se à maneira como a leitura foi e está sendo exercitada, isto é, se 

for usada como objeto de aprendizagem, é necessário que ela faça sentido para o 

aluno, afastando-se, assim, daquele ensino em que o aluno/leitor não vê referência e 

nem sentido naquilo que lê. 

Brasil (1998) faz uma ressalva em relação à formação do leitor, pois se o 

objetivo é formar cidadãos capazes de compreender os diferentes textos com os 

quais se defrontam, é preciso organizar o trabalho educativo para que experimentem 

e aprendam isso na escola. No entanto, ao perceber que esses leitores não 

possuem referências de leitores em casa, esse foco deve ser muito mais explorado. 

Assim, o trabalho com a diversidade textual permitirá formar leitores competentes. 

A visão educativa a cerca da formação de leitores proficiente, da total 

prioridade não só ao conhecimento nato do aluno, mais principalmente ao 

conhecimento diário que esse tem em seu convivo diário. A importância que a 

família exerce em conjunto com a escola faz parte dessa estratégia, que torna dever 

de todos não só educar, mais também fazer com que haja maior interação com a 

finalidade de aquisição de saber. 

 

2.6.1 Trabalhando a linguagem com o aluno adolescente 

Os alunos do 3º e 4º ciclo tendem a estar entre 11 a 15 anos de idade, mais 

também há aqueles que apresentem mais idades, podendo chegar ate a 18 anos ou 

mais. Isso se dá pela realidade cultural vivida atualmente no país, onde a classe 

social e o meio entre si influenciam diretamente na vida educacional desses 

adolescentes. 

Brasil (1998) afirma, que a fase adolescência é mais complexa da vida 

humana, pois é nesse período que os mesmos desvinculam do seu mundo o período 

da infância, deixam para traz o que consideram menos importante e abrindo espaço 

para o novo, que nesse período aflora os mais complexos sentimentos. 



30 
 

Com as mudanças corporais e emocionais os adolescentes passam por uma 

reformulação da sua imagem, tendem a sentir desejos até então nunca vistos, e 

surgem em suas cabeças as mais complexas dúvidas, indagações e até soluções 

próprias para seus problemas, sendo esses relativos à classe social e diferente de 

pessoa para pessoa. 

 
A busca de reinterpretação das experiências já vividas e das que 
passa a viver a partir da ampliação dos espaços de convivência e 
socialização possibilita ao adolescente a ampliação de sua visão de 
mundo, na qual se incluem questões de gênero, etnia, origem e 
possibilidades sociais e a rediscussão de valores que, 
reinterpretados, passam a constituir sua nova identidade. (BRASIL, 
1998, p. 46) 

 
Assim os adolescentes passam a associar suas experiências aos seus atos, 

tomando para si responsabilidades significativas em suas vidas, dentro da sociedade 

e da comunidade em que vive. Nessa fase eles tomam decisões e reformulam 

valores, tudo dentro do seu conhecimento vivido e do que se pretende viver dali em 

diante. 

No conceito de importância, querem ser o centro das atenções, tomando 

atitudes perceptíveis que geralmente, contrariam os meios em que convivem mais 

que rapidamente passa, por tendem a ser mais perceptivos. Exploram seus perigos 

sem medo e desafiam sua ideologia por estarem descobrindo o prazer da adrenalina 

e de viver intensamente em uma sociedade riscos. 

 
Sob esse aspecto, a adolescência implica a ampliação de formas de 
raciocínio, organização e representação de observações e opiniões, 
bem como o desenvolvimento da capacidade de investigação, 
levantamento de hipóteses, abstração, análise e síntese na direção 
de raciocínio cada vez mais formal, o que traz a possibilidade de 
constituição de conceitos mais próximos dos científicos. (BRASIL, 
1998, p. 46) 

 
A citação acima afirma que o raciocínio está altamente ligado ao 

desenvolvimento lógico do adolescente, e este tem a capacidade de elaborar 

conceitos formais dentro de um raciocínio mais próximo do científico. Seus valores e 

comportamentos atuam como forma de identidade estabelecendo assim seu lugar no 

mundo adulto e incluindo-se em grupos sociais, questionam e levantam hipóteses 

sobre suas teorias. 

Trabalhar a linguagem com adolescentes é um desafio para o professor de 
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português, mais não é um trabalho impossível, visto que dentro desses meios, muitos 

se encontram e grupos, onde a forma de falar varia bastante. 

 Como afirma em Brasil (1998), a forma vivida de cada adolescente em 

transição para a vida adulta, implica em valores vividos dentro de cada tribo a quem 

pertencem, onde cada uma tem sua maneira de pensar e de falar. Essa linguagem 

utilizada incorpora uma criação de modismo, tendem a ter um vocabulário específico e 

formas de expressões diferenciadas, são surfistas, skatistas, funkeiros, grafiteiros, 

nerds, etc. 

Em um ambiente escolar, onde tudo se faz presente, o professor tende a ter 

uma estratégia promissora pra uma melhor inclusão entre essas tribos. Deve-se ver 

essas diferenças como uma forma de expressão com estilo diferenciado, adotando 

formas de ensino dentro das diferenças de cada um, usando seus próprios dialetos 

para uma melhor transferência de conhecimentos. Percebe-se bem isso dentro do 

campo midiático, onde usa-se a linguagem adolescente em uma conscientização de 

campanhas específicas. 

Fazer com que o adolescente perceba a importância de suas atitudes, faz 

com que este tenha em seus conceitos o quão valorizado suas ideias são, levando 

em consideração o real sentido de criar uma nova identidade e de quererem fazer 

história no mundo, a escola deve proporcionar não somente uma aula, mais também 

um campo onde os mesmos podem criar o que vem a cabeça, trazer para a 

realidade os seus pensamentos, e fazer com que suas obras e criações sejam vistas 

e comentadas. 

 

2.6.2 Textos orais e textos escritos: linguagens em sala de aula 

Os diferentes gêneros presentes na sociedade faz com que a escola se 

limite ao uso destes para uma aplicação de conhecimentos, pois de acordo com os 

estudos mais se lê do que se escreve e escutam muito mais do que falam, e muitas 

vezes o que se lê não tem a capacidade de inserir um conhecimento adequado, 

principalmente no mundo adolescente. Isso se dá pela forma de leitura, que, quando 

aplicada irregularmente sem uma estratégia disciplinar, deixa o leitor “neutro”, pode 

ate melhorar sua capacidade ler mais não o seu valor de conhecimento. 
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Brasil (1998) prioriza a prática da escuta de textos orais e leitura de textos 

escritos, com a organização inicial de conteúdos que valorizem a análise linguística, 

sendo necessária uma seleção de gêneros a serem aplicadas. 

Saber a que meio esses adolescentes pertencem é fundamental para 

seleção de conteúdos, pois o professor pode separar materiais estudos que 

englobem as diferentes tribos em uma só dinâmica educativa, não desfavorecendo e 

nem favorecendo qualquer aluno, deixando todos a um mesmo patamar de 

igualdade. 

 
No trabalho com os conteúdos previstos nas diferentes práticas, a 
escola deverá organizar um conjunto de atividades que possibilitem 
ao aluno desenvolver o domínio da expressão oral e escrita em 
situações de uso público da linguagem, levando em conta a situação 
de produção social e material do texto (lugar social do locutor em 
relação ao(s) destinatário(s); destinatário(s) e seu lugar social; 
finalidade ou intenção do autor; tempo e lugar material da produção e 
do suporte) e selecionar, a partir disso, os gêneros adequados para a 
produção do texto, operando sobre as dimensões pragmática, 
semântica e gramatical. (BRASIL, 1998, p. 49) 

 

Elaborar o que se deve aplicar dentro dos conceitos solicitados, exige do 

professor uma maior compreensão dos gêneros. O profissional de língua portuguesa 

deve-se sujeitas as mudanças presentes dentro da educação, capacitando-se mais 

e conhecendo os inúmeros gêneros presentes entre os adolescentes. 

Os tipos de leituras tendem a prender a atenção, fazendo com que o leitor 

não apenas leia mais compreenda o real sentido do que está escrito, assim espera-

se que o aluno diante a atenção do seu professor e a apresentação de textos 

adequados possa ampliar seu conjunto de conhecimentos gramaticais e discursivos, 

saiba diferenciar elementos verbais e não verbais e extrair do texto informações não 

explicitas, apoiando-se às deduções. 

Dentro do campo da língua portuguesa, é importante que a imagem do 

professor seja objetiva aos olhos dos alunos, pois a imagem que este, constituem 

sobre seus mestres estabelece não apenas um elo afetivo, mais também uma 

admiração, e muitas vezes o professor serve de espelho e esse conceito de bom 

leitor e escritor é seguindo por quem os observam diariamente.  

Portanto é fundamental que o profissional tenha um ampla experiência com 

a linguagem, tendo consigo o domínio da escrita e principalmente da leitura, que 
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este goste realmente o que faz, sendo assim uma referencia para seu alunos, pois 

além de ser que ensina conteúdos, também seja que ensina uma boa relação com 

os textos com linguagem. 

É necessário, portanto, que haja uma série de conteúdos propostos para que 

o ensino disponha uma capacitação ilimitada que valorize a criação de leitores 

críticos, que saibam compreender as relações entre leitura e escrita, entre leitura da 

própria escrita e a leitura da escrita produzida por outras pessoas, todas essas 

priorizando as unidades linguísticas com que se está trabalhando (palavra, frase, 

discurso). 

Dentro das propostas evidentes pela prática pedagógica, fica claro que a 

chave para o conhecimento do campo da leitura sem duvidas tem como ponto 

principal a capacitação docente, pois para que se tenham resultados relativamente 

positivos é preciso que dentro de um sistema educacional tenha propostas capazes 

não somente de avaliar o nível de leitura do aluno, mais também de englobar a 

família e toda a sociedade a fim de auxiliar e expandir esse conhecimento, fazendo 

com que o adolescente possa ter em seu dia a dia, diversos meios abrangendo 

gêneros variados de cunho textual que possa inferir no enriquecimento intelectual 

desses alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

3.  METODOLOGIA 

 

3.1 Local da pesquisa 

A pesquisa foi realizada na Escola Estadual Garcia Garrido localizada no 

município de Peixoto de Azevedo, Mato Grosso. 

Sua estrutura física é composta de 19 salas, sendo 15 salas destinadas aos 

alunos e as demais à junta administrativa como sala dos professores, secretaria e 

coordenação. Funciona em três turnos, matutino, vespertino e noturno, com Ensino 

Fundamental e Médio, sendo no total estimado em 600 alunos. 

Os principais sujeitos desta pesquisa foram a turma do 8º ano e tamb 

professores atuantes no campo escolar. 

O professor é o responsável no processo educativo para o estímulo e 

concretização de uma aprendizagem prazerosa e significativa que desenvolva um 

aluno capaz, atuante, autônomo, crítico e competente no meio social em que vive e 

o professor de língua portuguesa ainda é identificado como sendo o principal 

responsável e o único agente a estimular em seus alunos o interesse pela leitura e 

proporcionar situações para o desenvolvimento de produções escritas. 

O aluno é marcado pelas dificuldades trazidas e adquiridas durante o 

processo de ensino e, por meio de suas respostas, será capaz de trazer conteúdos 

significativos para a compreensão do tema em questão e poderão esclarecer melhor 

quais são e como surgem os problemas em leitura e escrita. 

Para a realização desta pesquisa e para a obtenção dos resultados que 

pretendemos alcançar, foi utilizado o procedimento denominado entrevista 

semiestruturada, instrumento aplicado à professores da área de ensino e aos 

discentes. 

 

3.2 Tipo de pesquisa 

A pesquisa foi elaborada de maneira quantitativa nas dependências da Escola 

Estadual Garcia Garrido Fermino, que está localizada na Rua Amazonas, nº 362, no 

bairro Mãe de Deus em Peixoto de Azevedo, no estado de Mato Grosso, tem como 

fundamento responder os objetivos de acordo com os resultados colhidos a campo. 

Para os devidos fins, foram usados questionários direcionados aos alunos e 

também aos professores, com perguntas que visam esclarecer dúvidas relacionadas 
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ao problema da pesquisa, sendo esse método de maneira direta e que devem 

acontecer em dois momentos, sendo o primeiro o da abordagem onde será 

distribuído aos alunos e professores questionários a serem respondidos, e no 

segundo momento a coleta desses, já respondidos pelos mesmos. 

Dentro dos resultados obtidos foram relatados em forma de gráficos os dados 

observados, contendo números e percentuais que possibilitará uma melhor 

compreensão em torno das dificuldades presente em sala a cerca da leitura e da 

escrita dos alunos, assim será possível traçar metas eficientes que venham sanar tal 

problema e fazer com que dentro do campo escolar possa haver o estímulo da 

leitura para que se tenha uma escrita eficiente e alunos com o total domínio do saber 

ler e escrever proficientemente. 

A abordagem escolar aconteceu no mês de outubro e a elaboração dos 

resultados e dos gráficos no mês de outubro e novembro tendo este projeto sua 

conclusão de pesquisa apresentada no mês de dezembro. A defesa do mesmo 

aconteceu no mês de dezembro com uma apresentação feita nas dependências da 

faculdade com data a ser definida mediante uma banca examinadora e alguns 

convidados. 

Diferente da arte e da poesia que precisam de certa inspiração, a pesquisa é 

um labor artesanal, que não precisa necessariamente da criatividade, se realiza 

fundamentalmente por uma linguagem fundada em conceitos, proposições, métodos 

e técnicas. 

Consideradas como um conjunto de preceitos ou processos de que 
se serve uma ciência, são, também, a habilidade para usar esses 
preceitos ou normas, na obtenção de seus propósitos. 
Correspondem, portanto, à parte prática de coleta de dados. 
Apresentam duas grandes divisões: documentação indireta, 
abrangendo a pesquisa documental e a bibliográfica e documentação 
direta. (LAKATOS, 2003, p. 221) 
 

O autor faz uma breve observação sobre as técnicas em uma metodologia 

podendo ser essas, direta ou indireta, ambas com a finalidade de se obter resultados 

precisos dentro uma coleta de dados, sendo a parte mais relevante de um projeto de 

pesquisa. Busca-se dentro de resultados exatos, respostas para dúvidas ainda em 

abertas e que necessitam de uma devida solução. 

´ 
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É importante observar que as distribuições de probabilidade estão 
fundamentalmente associadas a conceitos matemáticos, embora 
sejam derivadas das noções comuns de chance e possibilidade, 
estabelecidas pelo senso comum, e as conclusões devam ser 
interpretadas em sentido prático. (MINAYO, 1994, p. 242) 

 
Assim tem-se bem claro a concepção da autora sobre uma metodologia de 

cunho quantitativo, sendo esta relevante aos resultados e possibilitando assim a 

criação de uma inferência estatística. Esta observação torna-se necessária para 

rebater a tese de vários estudiosos que, do ponto de vista científico, colocam, numa 

escala, a abordagem quantitativa como sendo a mais perfeita, classificando estudos 

qualitativos apenas como “subjetivismo”, “impressões” ou, no máximo, “atividades 

exploratórias”. 

 

3.3 Coleta de dados 

A escolha pelo instrumento foi feita devido ao entendimento de que este 

curso nos possibilita e proporciona uma série de informações relevantes e eficazes a 

que pretendemos investigar por estarmos em contato direto com o objeto a ser 

pesquisado, o que outros instrumentos de dados talvez não viabilizassem. 

O questionário tem a função de coletar dados de maneira informal, de um 

indivíduo ou grupo sobre um determinado fato, situação ou fenômeno. É ferramenta 

que reúne uma série de perguntas, abertas ou fechadas, destinadas aos sujeitos de 

pesquisa. 

Embora trabalhoso quanto à análise é à interpretação dos dados colhidos, é 

um dos mais ricos expedientes utilizados para a aquisição de informações a que se 

pretende descobrir. Ludke e André (1986, p.33) assim se referem ao instrumento de 

coleta de dados pela observação, a entrevista representa um dos instrumentos 

básicos para a coleta de dados, esta é uma das principais técnicas de trabalho em 

quase todos os tipos de pesquisa, que em geral estabelecem uma relação 

hierárquica entre o pesquisador e o pesquisado, como na observação unidirecional, 

por exemplo, ou na aplicação de questionário ou de técnicas objetivas, na entrevista 

a relação que se cria é de interação, havendo uma atmosfera de influência recíproca 

entre quem pergunta e quem responde. 

Foram aplicados questionários, tanto à professores, quanto a alunos, com 

perguntas a cerca da prática de leitura e escrita. Marconi e Lakatos (2003, p. 184) 
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descreve este instrumento de coleta constituído por uma série ordenada de 

perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 

entrevistador. 

 

3.4 Análise de dados 

Após a coleta de dos dados por meio do questionário, os mesmos foram 

analisados, tabulados e elaborados, os resultados foram expostos em gráficos 

sendo os mesmos discutidos com outros autores. Através da pesquisa qualitativa 

obtive informações acerca do tema do Trabalho de Conclusão de Curso do uso da 

leitura como alternativa para os problemas de escrita dos alunos do 8º ano da 

Escola Estadual Garcia Garrido de Peixoto de Azevedo, Mato Grosso. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Questionário aplicado aos alunos da Escola 

A pesquisa feita na Escola Estadual Garcia Garrido Firmino de Peixoto de 

Azevedo e com adolescentes do 8º ano obteve resultados que mostraram que 75% 

dos alunos entrevistados possuem o hábito da leitura e acreditam que a mesma 

enriquece a linguagem escrita. 

A ação de ler não é somente para entretenimento, é também, uma ótima 

ferramenta que oferece ao leitor uma visão ampla de mundo, onde o sujeito pode 

contextualizar suas próprias experiências com o texto lido, tendo assim uma 

linguagem enriquecida capaz de produzir uma escrita também rica. 

Antunes (2013) diz que o professor e a escola devem estar sempre 

proporcionando momentos e disponibilidade para que o aluno se sinta livre e saiba 

escolher o que ira ler, devem sempre propor conteúdos e atividades de leituras 

extra/escolares reforçando o que foi ensinado em sala de aula. 

 

Gráfico 1: Você possui o hábito da leitura? 

 

Fonte: Ribeiro (2018) 
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Quando analisados os dados sobre o tipo de leitura preferida pelos 

adolescentes, concluíram-se que 45% preferem livros de aventura, 20% preferem os 

romances, 15% preferem Histórias em quadrinhos e apenas 5% preferem literatura 

brasileira, enquanto os outros 5% preferem outro tipo de leitura e 10% dos 

entrevistados declararam não gostarem de ler. 

Brasil (1998) afirma que os adolescentes costumam buscar dentro dos livros, 

vivencias do seu cotidiano, e muitas vezes buscam enredos que idealizam desejos 

ou esperanças. Assim fica claro a grande preferencia por livros fictícios de aventura 

e romance. 

Os mecanismos de leitura podem ocorrer seguindo três vias, a fonológica, a 

lexical e a semântica e, independentemente do modelo teórico utilizado, é possível 

perceber que durante o processo de leitura existe o reconhecimento global de 

palavras e/ou a correspondência grafema-fonema. 

Assim dentro da teoria exposta pode-se afirmar que independente do tipo, a 

leitura é sempre uma forma de aprimorar o ato e levar aos leitores suas preferencias 

aumentando essa concepção de ler. 

 

Gráfico 2: Que tipo de leitura você mais gosta? 

 

Fonte: Ribeiro (2018) 

 

Ao serem abordados sobre a relação de leitura e escrita, 85% dos 

entrevistados mostraram estarem totalmente cientes que é através da leitura que se 
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adquire o domínio da escrita, sendo que 15% consideram leitura e escrita totalmente 

distintas sem qualquer vínculo entre si. 

Muitos autores entendem a leitura como uma atividade social e reflexiva que 

pode propiciar tanto uma relação criativa e crítica como também uma reação 

libertadora com a escrita, entre eles Brasil (1998) que descreve a escrita como um 

instrumento ligado diretamente ao pensamento reflexivo e só de estar em contato 

com ela o pensamento abstrato pode ser desenvolvido. 

 

Gráfico 3: Na sua opinião, uma boa escrita está relacionada a uma leitura 

constante? 

 

Fonte: Ribeiro (2018) 

 

É dentro da escrita que há a construção dos pontos de vista deste mundo, 

assim a leitura exerce dentro dela um papel importante, porque ela vai à busca 

desses pontos de vista, verificando-os questionando-os e investigando os meios de 

sua elaboração. 

Quando muitos adolescentes procuram dentro dos livros a fuga do mundo 

real, ou escapatórias dos muitos problemas vivenciados dentro da sociedade, este 

deve encontrar respostas ou soluções para seus questionamentos, e assim percebe-

se o quão importante é a leitura e também o conteúdo que se lê. 

Ao analisar as respostas dos alunos entrevistados, percebe-se que 55% 

desses não têm pais leitores, mais que tem sempre a sua disposição conteúdos e 
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motivações, até mesmo dos pais, para o campo da leitura. Ainda dentro dos 

resultados obtidos, fica claro que o percentual de alunos que não gostam de ler 

soma um total de 10%, visto que esses convivem diariamente com leituras informais, 

e 35% dos alunos tem pais leitores e levam essa prática também para seu cotidiano. 

 

Gráfico 4: Quando está fora da Escola, você é incentivado ao hábito da leitura? 

 

Fonte: Ribeiro (2018) 

 

De acordo com Brasil (2007), o desenvolvimento da leitura depende muito 

do convívio com histórias, livros e leitores. Essa teoria explica bem os resultados dos 

gráficos acima, onde a grande maioria, mesmo não tendo pais leitores, tem sempre 

a sua disposição materiais e meios que os motivem a ler, e assim os 10% que não 

gostam do ato da leitura não tem geralmente acesso à orientação qualificada sobre 

por que ler, o que ler, como ler e quando ler. 

Fazer parte do processo de criação não é somente papel da escola, a família 

e a sociedade devem estar totalmente empenhadas para tal função, principalmente 

a família. O que se percebe diante dos resultados acima, é que mesmo a família não 

tendo o hábito da leitura, os mesmos fazem questão de oferecer a seus filhos uma 

infinidade de gêneros a serem lidos, sendo eles livros e revistas impressos como 

também algo dentro da tecnologia. 
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Ao serem questionados se a Escola possui um espaço destinado à leitura, 

75% dos alunos disseram que além da escolar ter um espaço destinado ao ato, os 

mesmos tem total acesso, podendo assim emprestar e levar para casa com a 

finalidade de leitura. 25% dos entrevistados também responderam que sim, mais os 

o acesso ao acervo é regrado, tendo dia, tempo e horário de uso. 

Colomer (2007) relata em sua teoria que o professor e a escola devem 

disponibilizar momentos e matérias adequados capazes de favorecer a expansão da 

leitura, e dentro dessa afirmação percebe-se a importância do aluno ter total acesso 

ao acervo literário, pois este pode desenvolve-se de maneira significativa tanto na 

leitura como na escrita. 

 

Gráfico 5: A sua Escola possui um espaço destinado à leitura? 

 

Fonte: Ribeiro (2018) 

 

Atrair adolescentes ao campo da leitura nem sempre foi uma tarefa fácil, e 

exige da escola estratégias que possam vir de encontro com os interesses dos 

mesmos, como projetos de leituras e aulas diversificadas e muitas vezes até 

dinâmicas, deixando o tradicionalismo e favorecendo os meios inovadores da 

educação. 

Ao serem questionados sobre a frequência de leitura e utilização dos livros 

da escola, 50% dos alunos disseram não emprestar livros da biblioteca, 5% 
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responderam emprestar uma vez por ano, 20% uma vez por semana, e 25% 

disseram emprestar, no mínimo uma vez por mês. 

Como afirma Kiegl apud Gonçalves (2013), ninguém se torna leitor 

proficiente apenas pelo ato de obediência, e muito menos nasce gostando de leitura. 

A influência dos adultos como referência é bastante importante, pois na medida em 

que são vistos lendo ou escrevendo passam a seus observadores o gostar de ler. 

Assim também, Colomer (2007) afirma, que o professor deve não somente exigir de 

seus alunos uma leitura assídua, mais elaborar propostas que deixem 

constantemente em contato com livros ou outros meios. 

 

Gráfico 6:  Você costuma emprestar livro na biblioteca da sua Escola? Com que 

frequência? 

 

Fonte: Ribeiro (2018) 

 

Diante a grande preocupação dos educadores em expandir os níveis de 

leitores e escritores dentro das escolas, muitos projetos dentro da escola são 

voltados basicamente a métodos que possam expandir esses dados. Percebe-se 

que ao serem questionados sobre a forma correta de escrita, a maioria, totalizando 

90% dos resultados, declararam estarem atentos as normalidades padrões da 

escrita, visando escrever corretamente com pontuações acentuações e 
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concordâncias, enquanto ainda 10% dos entrevistados, disseram não ligar muito 

para esse quesito, e do jeito que escrevem deixam, sem algum tipo de revisão ou 

preocupação. 

 

Gráfico 7: Ao escrever um texto, você se atenta à forma correta da escrita, visando 

pontuações, acentuações e concordância corretamente? 

 

Fonte: Ribeiro (2018) 

 

Brasil (1998) prioriza a prática da escuta de textos orais e leitura de textos 

escritos, com a organização inicial de conteúdos que valorizem a análise linguística, 

sendo necessária uma seleção de gêneros a serem aplicadas, isso faz com que o 

adolescente saiba dar prioridades à questões normativas, confirmando assim os 

resultados dos dados expostos. 

Ao analisar os resultados sobre a dificuldade escrita, 70% dos alunos 

entrevistados disseram sentir alguma dificuldade durante o ato da escrita e 25% 

alegaram ter total domínio e argumentos ao redigir um texto, se comparado aos 

resultados das tabelas anteriores, fica evidente que não basta o adolescente apenas 

gostar de ler, deve-se haver acima de tudo incentivo e orientação por parte 

principalmente da família, visto que grande parte o adolescente passa fora da 

escola. 

Gonçalves (2013) diz que a leitura é o inicio e a medida mais importante 

para a construção de novas aprendizagens, e esta portando deve estar de acordo 
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com os gostos e com a esfera social do leitor, ler e escrever de maneira cabível aos 

diversos campos de enunciação é de extrema importância, agregando tal valor à 

vida pessoal, profissional, visando à inserção do falante ao mundo nas diferentes 

esferas sociais. 

 

Gráfico 8: Durante a produção de texto, você sente dificuldade na escrita? 

 

Fonte: Ribeiro (2018) 

 

Assim como a leitura, a escrita tem sido estudada e vem sofrendo ao longo 

dos anos diversas modificações, assim fica cada vez nítido que os problemas só 

podem ser solucionados quando se tem o hábito de ler e decodificar o significados 

das palavras. Cagliari (2009) afirma que a leitura é fundamental para quem escreve, 

pois a escrita é um objetivo nato de um bom leitor, estando ambas caminhando lado 

a lado. Assim entende-se que o ato de ler é um processo de descoberta comparado 

a um processo laboratorial, pois requer paciência, perseverança e desafios. 

Foram entrevistados 20 alunos, dentro das perguntas descritivas foi possível 

perceber a opinião dos mesmos a cerca da leitura e da escrita. 

Ao serem questionados sobre os mesmo se considerarem bons leitores e 

bons escritores, dois alunos (19) e (20) não responderam, outros dois alunos 

disseram não gostar, e dentro das respostas positivas destacou-se as seguintes 
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opiniões: “Sim, com o passar do tempo a gente aprende lendo livros diferente” Aluno 

(1); “Sim, porque através da leitura aprendemos várias coisas e escrevemos melhor” 

aluno (2). A maioria relatou não serem bons leitores embora ainda tenham algum 

problema como timidez ou fonoaudiólogo. 

Diante da pergunta sobre a reação dos mesmos, caso ganhassem um livro, 

três alunos não responderam, três alunos disseram já ter ganhado e que além de 

terem lido gostaram e os demais entrevistados relataram nuca terem ganhado mais 

que gostariam muito, tendo como destaque a resposta do aluno 2: “Nunca ganhei, 

se eu ganhasse um livro de presente ia ficar muito alegre porque ia fazer eu 

entender melhor e não ter muita dificuldade”. 

Quando traçado um paralelo entre as questões descritivas e as objetivas, 

percebe-se que muitas vezes nem sempre os problemas de leitura e escrita é culpa 

da escola, mais sim da sociedade em si. Como afirma Kramer (2006), o acesso à 

leitura e à escrita é direito de cidadania, e se os conceitos não fossem empurrados 

uns aos outros, os índices de leitores e escritores proficientes poderiam ser 

melhores. 

 

4.2 Questionário aplicado aos professores da escola 

O questionário respondido pelas professoras “A” e “B” mostram resultados 

semelhantes entre si, ambos aas professoras descrevem os seus conceitos a cerca 

de leitura e escrita. 

 Questionadas sobre o tempo de serviço em sala de aula, a professora “A” 

disse trabalhar há 22 (vinte e dois) anos e a professora “B” há 10 (dez) anos. 

Quanto aos desafios de leitura e escrita no processo de ensino 

aprendizagem, as professoras responderam: 

Professora A: “a leitura não pode ser utilizada como uma imposição, mais 

sim utilizada como um recurso motivacional de fruição, prazer e acolhida, instigando 

os alunos para o prazer da leitura deleite. Os desafios se tornam aliados ao 

processo de aprendizagem”. 

Professora B: “Trazendo os alunos no contra turno para somar as 

dificuldades na leitura e escrita, conforme sua maior dificuldade”. 
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Dentro de respostas das duas professoras entrevistadas percebe-se 

métodos de ensinos diferentes para ambas, mais moderno para a professora “A” e 

mais tradicional para professora “B”. 

De acordo com Teberosky e Ferreiro apud Andaló (2000) o processo de 

ensino não depende dos métodos e sim ocorre de forma natural e personalizada, ou 

seja, cada um desenvolve a sua própria maneira de aprender. 

Diante da pergunta: Você percebe diferença no rendimento do aluno que 

tem uma participação familiar maior dentro da escola? As duas professoras disseram 

que sim, que quando a família é participativa ao ensino o processo de aprendizagem 

se torna pleno sendo fundamental para a formação de cidadãos conscientes. 

Brasil (1998) diz que o apoio da família é fundamental para o aprendizado do 

aluno, principalmente quando esta mantem um contato direto com professores e 

com a escola. 

Saber planejar aulas e elaborar atividades é um dever importante do 

professor, pois é nessa hora que o professor pode explorar o seu conhecimento e 

propor atividades que sejam destinadas a diferentes tipos de alunos. 

Ao responderem a questão sobre a proposta da prática de leitura como 

incentivo a escrita de acordo com o contexto social e cultural do aluno obtive as 

seguintes respostas: 

Professora A: “Segundo Leonado Boof ‘a minha cabeça pensa a partir de 

onde os meus pés pisam’ – portanto, as atividades de leitura e escrita devem ser 

elaboradas levando em conta o contexto social ao qual o aluno está inserido, 

tornando-a uma prática mais significativa”. 

Professora B: “Planejo a aula com temas que conduz à realidade de cada 

um”.  

Kramer (2006) afirma que é fundamental a escola e principalmente o 

professor priorizar os conteúdos da realidade do aluno, seus conhecimentos, seus 

paradigmas e a sua articulação, para que haja resultados positivos quanto ao melhor 

aprendizado.  

Para a questão que aborda a forma de ensino utilizada para trabalhar a 

leitura e a escrita, as professoras disseram que: 

Professora A: “Tenho uma ‘caixa biblioteca’ com livros de acordo com a 

faixa etária dos alunos – projeto a visita, onde todos os alunos têm a oportunidade 
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de ler todos os exemplares/ Assino a revista Veja e Nova Escola que são levadas 

para a sala de aula para que os alunos compreendam a diversidade das tipologias 

textuais e gêneros materiais/ textos poéticos xerocopiados/ livro didático/ oficina de 

produção de textos, dentre outros recursos”. 

Professora B: “Leitura; livro didático, revistas, textos variados. Escrita; 

produção de gêneros textuais como reportagem, conto, fábula, artigo de opinião, 

etc.”. 

Percebe-se que mesmo diante o empenho das duas professoras em 

disseminar uma educação promissora, a diferença de didática em bem visível. A 

“professora A” tende a ser mais moderna e dentro do seu plano de aula a mesma 

possui várias opções de ensino e diversas fontes de conteúdos. E dentro desse 

conceito Kramer (2006) diz que o professor deve pensar sempre no aluno, revendo 

constantemente as práticas e a atuação em sala de aula, repensar as estratégias de 

buscas e levar sempre em consideração o carácter e histórico dos mesmos. 

Ao serem abordadas sobre em qual momento a leitura é considerada como 

favorecedora da escrita a de inserir o aluno em contexto social a “professora B” foi 

bem direta e disse que sempre em “primeiro momento”, já a outra professora disse 

as seguintes palavras: 

Professora A: “Penso que a leitura não pode ser usada em um único 

momento, mais é e deve ser referência que alicerça todas as demais disciplinas e 

que propicia ao aluno a aprendizagem, interpretação e compreensão de todos os 

conteúdos, não apenas na sala de aula, como principalmente nos contextos sociais 

e profissionais/pessoais que são e serão incluídos. Assim segundos Neder (2000), o 

professor de português deve ser comparado ao professor de natação, pois só 

aprendo a nadar caindo na água, portanto, só aprendo ler lendo, e quando já domino 

qualquer uma dessas práticas, elas se tornarão prazerosas e acontecerão 

naturalmente, sem nenhum tipo de imposição”. 

De acordo com Andaló (2000), essa concepção construtivista de linguagem 

tem o poder de transformar a prática de ensino/aprendizagem, pois revela que a 

inserção e a interação de uma pessoa com o mundo dependem de sua competência 

linguística na própria assunção de papeis de falante, leitor e escritor. 

 

 



49 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dentro do campo educacional, muito se questiona sobre a relação de leitura 

e escrita e é com base nesses questionamentos, principalmente, dentro do problema 

de pesquisa apresentado neste trabalho, que foi feito um estudo a fim concluir a 

hipótese proposta pelo mesmo. 

A hipótese inicial foi confirmada com base nos resultados colhidos e 

analisados, mostrando que dentro da educação existem profissionais altamente 

capacitados e empenhados ao ensino da leitura e da escrita. Embora a grande 

maioria dos alunos responderem sentir dificuldades de escrita também ficou 

comprovada dentro dos resultados que os alunos estão sempre atentos aos erros, 

buscando constantemente uma melhoria na escrita, tendo também assim plena 

consciência que, uma boa escrita está sim relacionada ao hábito da leitura, os 

resultados também apontaram que, mesmo a maioria dos alunos não tendo pais 

leitores, os mesmos têm a sua disposição uma diversidade de gênero, conteúdos ou 

algo que os estimulem a ler.  

Ainda dentro dos resultados expostos, foi possível perceber que grandes 

partes dos alunos entrevistados manifestaram em si um desejo em ganhar livros de 

presente, chegando a relatar que gostariam muito e que iriam ler e falar do assunto 

lido aos colegas. 

Tanto os professores quanto a família devem, juntamente ao campo 

educacional estar cientes aos questionamentos dos adolescentes, pois somente 

assim ambos podem elaborar propostas a fim de solucionar tais problemas, fazendo 

com todos tenham uma boa interação com a total finalidade de transferência de 

saberes, e que dentro de uma educação ainda defasada possa surgir futuramente 

grandes leitores e renomados escritores brasileiros. 
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APÊNDICE 

 

Apêndice A. Questionário aplicado aos alunos da Escola 

Os dados serão utilizados para pesquisa e elaboração de Trabalho de Conclusão do 

Curso de Letras ministrado pela UNIFAMA – União das Faculdades de Mato Grosso 

de Guarantã do Norte. Não é necessária sua identificação.  

Responsável: Rivanilde Alencar Ribeiro 

 

1 – Você possui o hábito da leitura? 

( ) Sim, gosto de ler pois dentro dos livros consigo me sentir em outro mundo 

além de enriquecer minha linguagem escrita. 

( ) Não, ler é muito cansativo e me dá sono. 

 

2 – Que tipo de leitura você mais gosta de ler? 

( ) Romance 

( ) Aventura 

( ) Literatura brasileira 

( ) Histórias em quadrinhos 

( ) outros 

( ) Não gosto de ler 

 

3 – Na sua opinião, uma boa escrita está relacionada a uma leitura constante? 

( ) Sim, é através da leitura que se adquire a domínio da escrita. 

( ) Não, leitura e escrita não se completam. 

 

4 – Quando esta fora da escola, você é incentivado ao hábito da leitura? 

( ) Sim, meus pais gostam de ler e estão sempre me motivando. 

( ) Sim, tenho total liberdade e acesso a conteúdos que me estimulem a ler, 

mesmo meus pais não sendo leitores proficientes. 

( ) Não gosto de ler. Leio apenas por obrigação. 
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5 – A sua escola possui um espaço destinado à leitura? 

( ) Sim, o aluno tem total liberdade de acesso a diferentes gêneros literários, 

podendo emprestar livros com a finalidade de estudos e leitura em casa; 

( ) Sim, porém o acesso é regrado tendo dia, tempo e horário, sendo usado 

apenas quando há a autorização do responsável pelo ambiente; 

( ) Sim, porém nunca é usada. 

( ) Não. 

 

6 – Você costuma emprestar livro na biblioteca da sua Escola? Com que 

frequência? 

( ) Sim. Uma vez por semana 

( ) Sim. Uma vez por mês 

( ) Sim. Uma vez por ano. 

( ) Não.  

 

7 – Você se considera um bom leitor e um bom escritor? Justifique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 8 – Ao escrever um texto, você se atenta à forma correta da escrita, visando 

pontuações, acentuações e concordância corretamente? 

( ) Sim, sempre após a escrita releio o texto fazendo as possíveis correções. 

( ) Não, do jeito que eu escrevo fica. 

 

9 – Durante a produção de texto, você sente dificuldade na escrita. 

( ) Sim. Confundo-me com algumas palavras e geralmente não sei o que 

escrever. Não gosto quando tenho que escrever. 

( ) Não. Tenho bastantes argumentos e facilidades em escrever textos. 
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10 – Já ganhou algum livro de presente? Gostaria de ganhar? Relate como foi 

esse momento ou o que faria se ganhasse um livro de presente. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Apêndice B. Questionário aplicado aos professores da escola 

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

importância para os estudos que estou realizando que tem como intuito a conclusão 

do meu curso de Licenciatura em Letras pela União das Faculdades de Mato Grosso 

- UNIFAMA. O estudo trata da Leitura como Alternativa para os Problemas de 

Escrita. Solicito o preenchimento de todas as questões propostas. De antemão 

agradeço sua participação. 

 

1) Há quanto tempo atua em sala de aula? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2) Comente como você tem lidado com os desafios da leitura e da escrita no 

processo de ensino aprendizagem? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3) Você percebe diferenças no rendimento do aluno que tem uma participação 

familiar maior dentro da escola? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4) Ao planejar suas aulas, você propõe praticas de leitura incentivando a escrita que 

considere o contexto social e cultural em que o aluno esta inserido? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5) Que atividades, materiais didáticos e teóricos você utiliza em sala de aula para 

trabalhar a leitura e a escrita? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6) Em que momento de suas aulas a leitura e considerada como favorecedora da 

escrita a fim de inserir o aluno em contextos sociais? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ANEXO  

 

Anexo A. 

 


