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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A escola hoje nao se resume a apenas quadro negro e giz; os alunos tern acesso a 
diversos meios para obter informacoes e, por isso, e importante considerar o fato de que 
se a sociedade evolui constantemente, e a escola deve acompanhar e progrcdir com essa 
evolucao. Hoje a escola e um espaco aberto a uma grande diversidade popular, com 
diferentes culturas e condicoes sociais, por isso, e preciso saber agir tambem diante 
deste aspecto. A leitura e a escrita em meio a essa diversidade de acoes escolares e um 
tema bastante complexo uma vez que dependendo da forma como ambos sao 
trabalhados na escola, podem comprometer e muito a aprendizagem dos alunos. E 
importante termos consciencia de que os metodos de ensino-aprendizagem devem esta 
sempre voltados as necessidades dos educandos, facilitando desta forma a aprendizagem 
dos mesmos. O processo educativo deve criar atraves de metodologias adequadas para 
cada serie, condigoes de aprendizagem para o aluno, de modo que, seja possivel sondar 
e sanar as suas dificuldades, isso, e que torna a leitura e a escrita num processo 
continuo. E tambem muito importante para o aluno o acompanhamento de seu professor 
uma vez que o sera o mesmo que ira diagnosticar os problemas apresentados e 
proporcionar novas atividades para desenvolver a aprendizagem, eliminando qualquer 
tipo de rotulacao ou discriminacao por parte de seus colegas de classe. 

PALAVRAS-CHAVE: Leitura - Escrita - Aprendizagem - Metodologias - Ensino-

aprendizagem. 
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Sabendo da grande importancia que a leitura e a escrita exercem na sociedade, e que 

optei pelo desenvolvimento deste trabalho o qual se intitula "Leitura e escrita: Um 

desafio nas series iniciais". 

A escolha pelo tema em questao partiu primeiramente de uma experiencia vivenciada 

atraves da observacao de uma turma do 2° ano da escola Vitoria Bezerra localizada na 

cidade deSousa-Pb onde, fora constatado atraves de uma conversa informal com a 

professora responsavel pela turma a sua preocupacao a respeito da situacao educacional 

dos educandos uma vez que os mesmos ainda nao dominam os dois mecanismos (leitura 

e escrita) ihdispensaveis no processo de aprendizagem. 

Diante da necessidade enfrentada pelos educandos da escola Vitoria Bezerra de dominar 

e aprimorar os processos de leitura e escrita me vi na obrigacao moral de oferecer algum 

tipo de orientacao no sentido de desenvolver novas habilidades e contribuir para 

entender os problemas enfrentados pela escola, ajudando a compreender a necessidade 

de promover adequacao e eficacia no processo de ensino-aprendizagem dos educandos. 

Como segiindo argumento, compreendo que a leitura e escrita apresenta os meios pelos 

quais os seres humanos conseguem expressar-se, defender suas ideias e se 

transformarem em sujeitos criticos e participativos capazes de se situarem 

conscientemente no ambiente social. 

Nos dias atuais grande parte das instituicoes piiblicas se encontram distantes das teorias 

e de praticas que possam promover a formacao de leitores criticos e participativos, o 

que resulta!numa realidade distorcida, deficiente e que contribui pra alto numero de 

repetencia has escolas de modo geral, portanto, entendo que as dificuldades de ensino-

aprendizagem fazem parte do processo de leitura e escrita. 

Como a leitura e a escrita sao de fundamental importancia para a sobrevivencia do 

individuo, se faz necessario, uma "investigacao" a cerca dos recursos que a escola 

dispde para o desempenho do professor com relacao ao desenvolvimento destas 

habilidadeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p ainda analisar a metodologia de ensino utilizada pelos educadores. 
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Quanta a sala de aula, sabemos que e de inteira responsabilidade do educador 

responsavel pela sala, orientar os sens alunos para o habito da leitura, como tambem 

trabalhar a lingua escrita, pois estes sao elementos que constituem instrumentos basicos 

para a alfabetizacao. E atraves da leitura que se adquire conhecimento e base para o 

desenvolvimento de uma boa linguagem oral e escrita. 

Aprender uma lingua e entender, interpretar e representor os significados das palavras 

de acordo com o meio socio-cultural, nao e uma tarefa muito simples, portanto o 

educador deve promover experiencias significativas de aprendizagem da lingua e 

ampliar as capacidades de comunicacao e expressao associadas as quatro competencias 

linguisticas basieas: escutar, falar, ler e escrever. 

Por acreditar que a escrita e uma necessidade de todos aqueles que vivem em sociedade, 

nada mais justo que desejar que todos os alunos, ao dominar a leitura e a escrita, se 

tornem aptos a ter acesso a qualquer tipo de informacao e a resolver questoes do dia-a-

dia. Se o desejo e formar cidadaos capazes de compreender os diferentes textos que 

estao a sua volta, e preciso organizar o planejamento pedagogico de maneira que o 

aluno possa vivenciar as diferentes modalidades de leitura: Ler para informar-se, 

estudar, escrever melhor ou revisar o que produz, para resolver problemas do cotidiano 

e tambem para divertir-se. 

E importante ressaltar que e de suma importancia que o professor procure identificar e 

valorizar a escrita do aluno, encorajando cada um em suas descobertas a respeito da 

linguagem oral e escrita. E dentro dessa perspectiva que se insere a minha proposta de 

trabalho, analisar o processo de leitura e escrita desenvolvido pelos alunos do segundo 

ano do ensino fundamental da Escola Vitoria Bezerra. Assim o presente trabalho 

norteia-se a partir das seguintes questoes: Observar de que modo os professores 

trabalham com o conhecimento previo dos alunos? Ha disponivel na escola os recursos 

didaticos necessarios para o bom desempenho dos alunos? Identificar os principais 

entraves do aprendizado da leitura e escrita pelos discentes. 

Em sintese, fora diante da necessidade de redimensionar o processo de leitura e escrita 

vivenciada nas escolas, foi que desenvolvemos este trabalho com o objetivo de discutir 

e analisar o ensino da leitura e da escrita nas series iniciais, para a partir das reflexoes e 
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analises aqui expostas, inferir acerca dos limites e possibilidades que apresenta a 

tematica proposta. 

Sabemos que leitura e a escrita quando e bem desenvolvida desde o initio da 

alfabetizacao, proporciona a superacao das dificuldades de aprendizagem das criancas. 

No entanto, e possivel perceber que ainda e grande o numero de criancas das escolas 

publicas que chegam a quinta serie do ensino fundamental com muitas dificuldades na 

leitura e na escrita o que atrapalha o desenvolvimento desses alunos nos procedimentos 

dos professores. 

Isso fez perceber a relevancia da realizacao de um estudo investigativo sobre a realidade 

dessa pratica docente a partir do que pensam os professores sobre elementos teoricos 

metodologicos, constituintes dessa atividade de que se apresentam como fatores de 

avancos ou entraves para um bom desenvolvimento no ensino da leitura e da escrita. 

Para colocar em pratica o tema desse estudo junto aos educandos da escola onde 

desenvolvemos este trabalho, utilizei-me dos seguintes recursos metodologicos: 

Dinamicas, estudos reflexivos, trabalhos em grupos e individuais, producoes de textos, 

colagens e confecgoes de cartazes. 

A partir dos resultados adquiridos pelos mecanismos metodologicos supracitados, e que 

desencadeei a conclusao deste estudo. levando em consideracao o que foi aproveitado 

no decorrer dos encontros. 

Este trabalho se apresenta dividido da seguinte forma: 

No capitulo I , apresentamos o Referencial Teorico no qual me pautei para a realizacao 

deste trabalho. Utilizando para tanto, contribuigoes de ABUD, CAGLIARE, 

CHIAPPINI, FERREIRO, TEBEROSKY, FREIRE, FAUCOMBERT, GARCIA, 

JOLIBERT, MAGNANI, MARTINS, VOIRE, ZILBERMANN entre outros 

conceituados escritores. De modo geral esses autores concebem a leitura e a escrita 

como uma forma de representacao da linguagem. Neste capitulo fora abordado todos os 

aspectos relevantes referentes a pratica da leitura e da escrita nas series iniciais 

destacando o caminho percorrido por ambos ate os dias atuais. 
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No capitulo I I , demonstramos a metodologia utilizada para o desenvolvimento do 

trabalho a qual me serviu para a realizacao de um bom trabalho, uma vez que ate entao 

nao havia tido nenhum contato mesmo que indiretamente com o corpo pesquisado. 

No capitulo III , sao expostos os dados coletados e realizado a discussao a cerca do 

mesmo a luz do referential teorico utilizado. 

O capitulo IV traz as consideracoes finais onde sera abordada toda a trajetoria 

percorrida durante o estagio e aprendizagem que o mesmo me deixou. 

Em sintese, essa e a proposta do estudo empreendido. Esperamos que os resultados 

obtidos correspondam ao meu esforco e que possam contribuir de alguma forma no 

desenvolvimento da leitura e escrita nao so na escola onde desenvolvi este trabalho mais 

tambem em todas as instituicoes publicas ou privadas que enfrentem os mesmos 

problemas de ensino-aprendizagem. 
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CAPITULO I 

1. A LEITURA NO SEU CONTEXTO HISTORICO. 

Segundo Adrigue (2000), no Brasil, a formacao de leitores nao constou no piano 

administrativo da Corte Portuguesa, sendo deixada a criterio de uma orientacao religiosa 

comprometida com um projeto de colonizacao que, entre outras furicoes, visava 

minister a educacao humanistica aos jovens provenientes de familias abastadas. No 

Brasil - colonia a pratica, de uma politica educational igualitaria fez com que se 

registrassem as historias de leitura como um privilegio a poucas pessoas. O direito de 

ler, instituido e legitimado era reservado aqueles candidatos que estavam em harmonia 

com os objetivos dominantes. 

Para os escravos, estabelecia-se um sistema de coercao e repressao como os linicos 

direitos reconhecidos e legitimadores dos interesses da classe dominante. Subjacente a 

esse direito de ler e ao conteudo especifico de leitura, desenvolvia-se uma metodologia 

baseada na repeticao e espelhada numa filosofia educational que interessava 

exclusivamente a elite dominante, uma vez que se reconhecia o perigo que a leitura 

representava para o desvendamento da realidade. 

Desta forma, reforcava-se a permanencia de uma conscientia ingenua necessaria a 

manutencao do sistema dominante, cerceando-se qualquer possibilidade critica 

(Luckesi, 1991). O material autorizado para leitura e, oficialmente, reconhecido nSo 

tinha qualquer identificacao com a realidade das classes populares (indios, afros 

descendentes e imigrantes), restando-lhes somente a sujeicao aos maus tratos da classe 

dominante. O conteudo de leitura disponivel expressava apenas os interesses da realeza 

e de outras classes dominantes. 

Em suma, a leitura, percorreu um imenso e turbulento caminho ate que os dias atuais. 

No entanto, as condicdes de produgao de leitura, na atualidade brasileira, revestem-se, 

ainda, das caracteristicas da fase colonial, ja que poucos leem e outros slo, brutalmente, 

alijados deste direito. As praticas de leitura ainda sao, ensinadas de forma idealizada e 

desarraigada do seu contexto social, economico e politico, sem qualquer avaliacao 

critica nem confronto com a realidade. 
UNzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' VEQS ,CA0 EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA F C r 1 ERAL 

DE CAMPiNA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE 

61BU0TECASET0RIAL 
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1.1 A importancia da leitura para a formacao social do individuo. 

Na sociedade letrada, ler e uma necessidade basica e um direito do ser humano. Para 

compreender e participar do mundo e preciso ler. A leitura diverte e informa ao mesmo 

tempo em que alimenta a fantasia e estimula a imaginacao. O livro possibilita ainda 

reflexoes e, consequentemente, uma revolucao do saber, favorecendo a construcao das 

relacdes sociais. O desafio da sociedade e encontrar novos rumos para a educacSo, 

novas metodologias que privilegiam a descoberta, e a criatividade. A aula em que so o 

professor fala, ensina forma repetidores, nao forma cidadaos. 

A educacao libertadora so se da atraves da leitura, pois quern le se abre a novas ideias, 

avalia as proprias e cria outros modos de ver, novas maneiras de entender a si mesmo e 

ao mundo. "A leitura de textos provoca no leitor, um movimento de reflexao sobre o 

texto e sobre o mundo e sobre o mundo do texto. A pratica do ler acaba envolvendo o 

aluno" (Neto 1992, p. 66). 

E lendo que o aluno se instrui se torna independente e continua crescendo mesmo 

quando deixa a escola. No entanto, poucas criancas tern o habito de ler em nosso pais. A 

media e de um livro para cada crianca anualmente. A maioria nao tern acesso ao livro. O 

seu primeiro contato se da na escola. E o que e pior, quase sempre de maneira errada. 

Pois muitos de nossos professores tambem nao aprendem a ler e impoem a leitura como 

uma obrigacao. 

Nos dias de hoje, percebe-se que as criancas comecam a formar sua leitura de mundo e 

despertar para rabiscos, tracos e desenhos desde cedo, conforme as oportunidades que 

lhes sao oferecidas. Cabe entao, enfatizar que se faz necessario coloca-las em contato 

com a leitura e a escrita de maneira prazerosa. Um importante caminho a ser seguido 

nesse aspecto e a exploracao fruitiva da literatura infantil. 

Neste sentido, este trabalho propoe-se a discutir a importancia da leitura e da escrita de 

forma prazerosa na escola, destacando o seu caminho historico atraves dos tempos, de 

maneira a ser compreendido a importancia de ambas tambem no seu contexto social. 

A literatura infantil desperta o interesse e a atengao das criancas, desenvolvendo nelas, 

entre outras coisas, a imaginacao, a criatividade, a expressao das ideias, e o prazer pelo 

ato de ler e escrever. Cabe ressaltar tambem, que a leitura e a escrita oferecem situacdes, 
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nas quais as criancas possam interagir em seu processo de construgao do conhecimento, 

possibilitando assim, o seu desenvolvimento e aprendizagem. E lendo e contando 

historias, oferecendo livros a crianca desde a mais tenra idade que se forma um bom 

leitor. Nao se aprende a ler por obrigacao. 

1.2 A leitura na escola 

As escolas muitas vezes cometem o erro de acreditar que a crianca encontra 

dificuldades de leitura nas series iniciais devido a nao maturidade suficiente para a 

aprendizagem desta habilidade. Porem, engana-se quern acreditar que as criancas 

chegam ao ambiente escolar vazias de qualquer aprendizagem. 

E importante ressaltar que, mesmo antes de entrar na escola, muitas criancas ja tern 

contato com a leitura e tambem com a escrita, principalmente aquelas que vivem nas 

grandes cidades, pois precisam desde cedo saber ler, pelo menos, placas de onibus, 

numeros, nomes, etiquetas etc. Os educadores devem estar cientes "de que seus alunos 

nao partem do zero, e sim de que tern conhecimentos previos construidos, a partir dos 

quais se devem criar pontes para as novas aprendizagens" (Colomer e Teberosky, 2003). 

Diante desta realidade, deixar claro a necessidade de que a leitura trabalhada na escola 

seja ampla, nao restrita aos textos das cartilhas. Entao, e necessario ensinar as criancas 

como proceder era cada caso ensinando-lhes que se le de forma diferente uma revista, 

um jornal, uma placa, um a etiqueta, umjornal etc. 

Por ser a leitura, na sua essentia, uma atividade individual, a escola nao deve torna-la 

um mero pretexto para avaliar outros elementos, como pronuncia, rapidez de decifracao 

etc. Nao deve tambem, passar aos alunos a falsa ideia de que a ortografia so permite a 

leitura da palavra, segundo a fonetica do dialeto padrao que a escola usa. Em outras 

palavras, a escola deve ensinar as criancas a ler no dialeto trazido por elas. Essa atitude 

e fundamental para formar bons leitores. Cabe salientar que, a medida que o aluno vai 

entendendo o seu treinamento, a leitura pode ser um momento interessante para que ele 

possa aprender o dialeto da escola. 

E funcao da escola criar oportunidades de observagSo de livros e situacoes que a leitura 

prevaleca como fator tambem importante para a nossa comunicacab, dentro e fora da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DE CAMPiNA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

BIBUOTECASETORIAL 
CAJ«Elfts,S«PARAlB4 
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escola. Segundo Freire "a leitura de mundo precede a leitura da palavra (...) e a leitura 

desta implica a continuidade da leitura daquela" (1989, p. 11). 

A leitura associa-se desde o seu aparecimento a difusao da escrita. Colocada na base da 

educac&o, ela pode assumir de imediato o componente democratizante, pois segundo 

Zilbcrman e Silva (1998, p. 13), "ler veio a significar igualmente a introducab ao 

universe de sinais conhecidos como alfabeto e a constatacao do dominio exercido sobre 

ele". 

A sala de aula e lugar onde a leitura e algo essencial para o desenvolvimento dos alunos, 

sendo, que ela nao sb favorece as criancas dentro da escola, como tambem fora dela. 

Neste sentido, Teberosky (1998, p. 34) afirma que. 

Sabemos entio que a fonte de informacdes para as criancas e tanto 
escolar quanto extra-escolar (a voz do professor, livros, enciclopedias, 
televislo e jornais) e tambem seus companheiros podem contribuir 
para uma mutua alfabetizaclo, por isso incentivamos o trabalho em 
grupo. 

A citacao supracitada vem reforcar a ideia anterior, onde fora afirmado que a crianca 

nab chega a escola sem conhecimentos previos, ou que a escola seja o unico sistema 

determinante para o infcio de seu aprendizado, cabe ao professor valorizar os 

conhecimentos previos que a crianca ja traz e conseqiientemente procurer trabalhar o 

seu desenvolvimento. Segundo Teberosky, (1998, p. 26), 

O professor deve saber que tipo de informacao e relevante para cada 
momento e qual tipo de informacao que ajuda a crianca a progredir, 
(...) seu papel deve ser de fazer coincidir a informacao que oferece 
com a necessidade da crianca de tal maneira que resulte coerente a 
tarefa que se propoe. 

1.3 Tipos de leitura 
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Segundo Martins (1994, p.36), existem Ires niveis basicos de leitura os quais e possivel 

visualizar, sendo que cada um destes niveis corresponde a um modo de aproximacao ao 

objeto lido, sao eles: 

A leitura sensorial, ela vai dando a conhecer ao leitor o que ele gosta ou nao, mesmo 

inocente, sem a necessidade de racionalizacdes, justificativas, porque impressiona a 

vista, o ouvido, o tato, o olfato ou o paladar. 

A leitura emocional, assim como a anterior, tambem tern seu teor de inferioridade, pois 

ela lida com sentimentos, o que necessariamente implicaria falta de objetividade, 

subjetivismo. 

E por fim a leitura racional, a mesma enfatiza o intelectualismo, doutrina que afirma a 

preeminencia sobre os sentimentos e a vontade. Um aspecto muito difundido dessa 

concepcao e o fato de limitar a nocao de leitura ao contexto escrito, pressupondo 

educacao formal e certo grau de cultura ou mesmo erudicab do leitor. 

O importante e que cada individuo pratique, mesmo que n§o diariamente algum tipo de 

leitura. Desta forma, nao se tornara "alheio" ao mundo que o rodeia. 

Segundo (Breus, apud Cagliare, 1990, p. 150), 

As pessoas que nao leem sao pessoas vazias ou subnutridas de 
conhecimentos. E claro que a experiencia da vida nao se reduz a leitura. 
A vida como tal e grande mestra. Algumas pessoas conseguem se sair 
bem economicamente, mas nem por isso deixam de ser pessoas vazias. 
Tern a riqueza externa, sabem se virar na sociedade, mas sao pobres 
culturalmente, porque so a experiencia da vida, por mais rica que possa 
ser nao e suficiente para formar uma cultura sblida e geral. 

1.4 Concepcoes de leitura 

Ha inumeras concepgdes sobre o ato de ler. Para realizacao e construcab deste projeto 

de pesquisa, utilizei-me das contribuicoes de: Abud 1987, Cagliare 1997, Chiappini 

1997, Ferreiro 1991, Teberosky 1991, Freire 1996, Faucombert 1994, Garcia 2001, 

Jolibert 1994, Magnani 1997, Martins 1994, Votre 1987 e Zilbermann 1998. 

Para Lajolo (1982, p. 59), 
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Ler nlo e decifrar como num jogo de adivinhacoes, o sentido de um 
texto. E a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe signrficacao, 
conseguir relaciona-lo a todos os outros textos significativos para 
cada um, reconhecer nele o tipo de leitura que seu autor pretendia e, 
dono da propria vontade, entregar-se a leitura, ou rebelar-se contra 
ela, propondo outra nio prevista. 

Zilbermann (1998) ressalta a perspectiva individual da leitura, quando esta e 

considerada o resultado de um periodo determinado de escolarizacab. Deste ponto de 

vista, "ler nao e inato ao ser humano, e essa circunstancia a de consistir em habilidade 

adquirida, denuncia de imediato a natureza social daquela atividade" (p. 14). Percebe-se 

a dimensio social de modo mais evidente, quando lembramos que o exercicio da leitura 

depende do funcionamento e integracao de alguns fatores: um sistema (o da escrita); um 

processo (o da alfabetizacab); um conjunto de valores (o que postula de a pessoa 

dominar o codigo escrito distinguindo as que o fazem das que ainda nao foram 

capacitadas para tanto). 

No principio do processo de aquisicao de saber propiciada pela escola esta a 

alfabetizacao, porque, em nossa sociedade, ter conhecimento da realidade passou a 

depender cada vez mais de ler. Essa habilidade hoje e" obtida na escola. Para essa 

obtencao segundo Zilbermann (1998, p. 16). 

Foi precise expandir o sistema de ensino, torna-lo obrigatorio e 
valorizar seus resultados. Com isso a escola deixou de ser um lugar 
para converter-se numa instituieao, com a qua! a leitura vinculou-se 
para sempre. O fato Ihe conferiu, desde entao, inevitavel fisionomia 
pedagogica, pois nao pode impedir que fosse identificada a 
instituicao que a promovia e difundia, sem deixar de se apresentar 
como sintoma do funcionamento e eficiencia daquela. 

A esse respeito, Aquino (2000, p. 40) ressalta que. 

A leitura e uma pratica social que nao se resume a educa?ao 
institucionalizada, mais centra-se na relacao sujeito - conhecimento -
mundo, estimulando os participantes no processo critico a buscarem, 
nas multiplas formas de compreensao, de desvelamento e de 
reconstrucao do conhecimento, as alternativas para produzir textos, 
transformar a si proprio e sua realidade. 
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Neste sentido, a escola se incumbiu, portanto, de introduzir as criancas ao mundo da 

leitura, esta tarda complexa envolve mais que ensinar a codificar ou decodificar signos, 

pois a leitura e processo muito amplo: e atribuir significado aos sinais graficos, 

conforme o sentido que o escrito lhe atribui e conforme tambem a relacao que o leitor 

estabelece com sua propria experiencia. 

Ler envolve reagir com os sentidos da visao e da audieao (quando se ve e se ouve os 

simbolos graficos) e com a emocao (apreciar, desgostar, concordar ou discordar, 

identificar-se, satisfazer-se). Jolibert (1994, p. 15) enfatiza que ler: "e atribuir 

diretamente um sentido o algo escrito". "Diretamente", isto e sem passar pelo 

intermediario. 

A leitura, desse modo, nada tern a ver com uma decifracao linear e regular, "que parte 

da primeira palavra da primeira linha para chegar a ultima palavra da ultima linha", ela 

varia de um leitor para outro e, para um mesmo e, para um mesmo leitor, de um texto 

para outro e, para um mesmo leitor e um mesmo texto, de um objeto de procura para 

outro (posso, em momentos diferentes, procurar informacoes diferentes num mesmo 

artigo). Na escola como na vida para Jolibert, ler e ler escritos reais, que vao desde um 

nome de uma rua numa placa ate um livro, passando por um cartaz, uma embalagem, 

um jornal, etc., no momento em que se precisa realmente deles numa determinada 

situacao de vida. 

Ainda na perspectiva de Jolibert (1994, p. 13) 

Nao se le para aprender a ler (exceto nas atividades de 
sistematizacao), le-se sempre por um interesse imediato. A vida 
cotidiana esta cheia de oportunidades e necessidades de leitura, e 
nosso problema hoje esta mais em encontrar tempo para todos os 
textos do que nos encontra-los. Lemos para atingir varios objetivos: 
responder a necessidade de viver com os outros, na sala de aula e na 
escola; comunicar-se com o exterior; descobrir as informacoes; fazer 
(brincar, construir, levar a termo um projeto-empreendimento); 
alimentar e estimular o imaginario; documentar-se num, quadro de 
uma pesquisa em andamento. 

O que se pode observar e que o ato de ler e escrever no que se refere ao contexto social 

ganha cada vez mais destaque devido as necessidades dos sujeitos perante a sociedade. 

A escola de hoje recebe muitos alunos provenientes das camadas populares, esses 

alunos dependem, muitas vezes, exclusivamente da escola para se apropriarem das 
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outras formas de participacao social. Por dificuldades decorrentes de suas condicoes de 

vida o trabalho escolar nao e complementado pela orientacao de estudos em casa. 

Segundo Cagliare (1995, p. 148), "A leitura e extensao da escola na vida das pessoas. A 

maioria do que se deve aprender na vida tera de ser conseguido atraves da leitura fora da 

escola". Dessa forma, o autor reforca a importancia que a leitura tern grande 

importancia tambem fora da escola, e a trata como fator relevante a formacao do 

individuo. Ainda nessa perspectiva, Neto ressalta que "ler e valorosa acao e 

acontecimento para que o aluno extrapole e avance enquanto ser que pensa e que 

descobre o pensamento de outros, atraves da palavra e de sua organizacao (1992, p. 

66)". 

O que se pode observar tambem, e que embora a leitura seja considerada como uma 

aquisicao necessaria aonde a mesma venha ser atribuida um valor positivo e absoluto, 

uma vez que traria beneficios obvios e indiscutiveis ao individuo e a sociedade tambem 

como forma de lazer e de prazer, de aquisicao de conhecimentos, de enriquecimcnto 

cultural, da ampliacao das condicoes de convivio social e de interaeao. Para a demanda 

pobre da populaeSo brasileira o acesso a leitura e a escrita, se apresenta muitas vezes 

apenas como um instrumento necessario a sobrevivencia, ao acesso ao mundo do 

trabalho, a luta contra suas condicoes de vida. Em paralelo a esta posicao encontraremos 

a classe dominante que ve muitas vezes a leitura como fruicao, lazer, ampliacao dos 

horizontes, de conhecimentos e experiencias. 

Segundo Teberosky e Ferreiro (1991), a crianca desenvolve sua propria maneira de 

aprender a ler e a escrever e e nesse processo que professores e pais devem voltar-se 

com mais atencao. 

Na visao das autoras supracitadas, "a alfabetizacao, aquisicao da leitura e escrita da 

crianca nao depende tanto do metodo de ensino, mais ocorre de modo quase que natural 

e e personalizada". 

De acordo com Teberosky (1995, p.66), "o conhecimento da escrita come?a muito antes 

da crianca freqflentar uma escola. Por tanto, sua origem e extra escolar". 

Segundo a autora, a crianca ao frequentar a escola ja tern um certo conhecimento da 

escrita, pois, a mesma em ciclo familiar envolve-se com simbolos e ao transmiti-los esta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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reforcando o que compreende da escrita. Na verdade a leitura nao e uma simples pratica 

escolar, mais um processo desencadeado pela vontade ou necessidade do leitor em 

compreender os textos que estao a sua volta. 

Para Abud (1981, p.71) "a aquisicao da leitura e escrita se faz muito mais no contexto 

das criancas do que das cartilhas propriamente ditas". 

Fundamentada nesta perspectiva acredito que, para comeear a ler e a escrever, as 

criancas nao devem nem precisam se limitar apenas ao estudo da gramatica, uma vez 

que as mesmas ja dominam a lingua portuguesa, sobretudo na sua modalidade oral. 

A esse respeito Cagliare (1994, p. 17) diz que "qualquer crianca que ingressa na escola 

aprendeu a falar e a entender a linguagem sem necessitar de treinamentos especificos ou 

de prontidao par isso". 

Dessa forma, o autor reforca a ideia de que, antes mesmo de frequentarmos algum 

estabelecimento educative ja "dominamos" a pratica da linguagem, instrumento 

essencialmente necessario ao desenvolvimento da leitura e da escrita. 

Cagliare tambem acredita que para ler nao e preciso que a crianca conheca todas as 

palavras do texto. Deixa-la ler, levando-a a refletir sobre as estrategias de leitura e o 

conteudo do texto e o fundamental. (1997, p.24). 

De acordo com Martins (1994, p.23), "uma vez alfabetizada a maioria das pessoas se 

limitam a leituras com fins pragmaticos, mesmo assim leitura e uma heranca maior do 

que qualquer diploma". 

Nos dias atuais o processo de leitura e escrita se encontra "banalizada" onde individuos 

muitas vezes leem simplesmente por questbes estritamente obrigatorias, 

desconsiderando assim, o prazer que uma boa leitura possa nos trazer. 

Talvez seja esta a explicacao dos mais diversos fracassos na nossa escola, muitos 

educandos frequentam a escola simplesmente por interesses economicos, ou para 

conseguirem uma promo^ao ou ate mesmo para facilitar a entrada no mercado de 

trabalho visivelmente competitivo. 



21 

Para Cagliare "a grande maioria dos problemas que os alunos encontram ao longo dos 

anos de estudo, chegando a pos-graduaeao, e decorrente de problemas de leitura" e 

nesta perspectiva, ele acredita que "... a leitura e uma atividade de assimilacao de 

conhecimento, e de interiorizacao, de reflexao... a escola que nao le muito para os seus 

alunos e nao lhes da a chance de ler muito esta fadada ao insucesso, e nao sabe 

aproveitar o melhor que tern para oferecer aos seus alunos". (1997, p. 148-150). 

Desta forma, Cagliare, deixa bem claro o grau de importancia que a leitura traz tanto 

para a vida escolar quanto para a vida social dos sujeitos. 

De acordo com os PCNS (2001, p.20) as evidencias de fracasso escolar apontam a 

necessidade de reestruturacao do ensino da lingua portuguesa, com o objetivo de 

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

Deste modo a reestruturacao de ensino da lingua portuguesa, mostra-se como um 

possivel caminho a ser percorrido pela dificuldade de se trabalhar a leitura e a escrita na 

escola. 

Nesse sentido, os parametros curriculares nacionais surgiram como 
uma especie de sintese do que foi possivel aprender e avancar nesta 
decada, em que a democracia das oportunidades educacionais come9a 
a ser levada em consideracao, em sua dimensao politica tambem no 
que diz respeito aos aspectos intra-escolares. 

Segundo Freire (1996) a aprendizagem da lingua materna deve ser antes de tudo, a 

leitura da "palavra-mundo" e jamais deve significar uma ruptura com social e historico 

da vida humana. 

Desse modo, a leitura do mundo precede a leitura da palavra Freire (1996). Dai 

inclusive, sua grande descoberta de mais de vinte anos atras, o famoso metodo de 

alfabetiza9So, que partia do mundo real do alfabetizando (da pesquisa vocabular ate a 

formacao da palavra chave: tijolo, parede, etc.). Da realidade cotidiana do aprendiz 

nascia, naturalmente, o conhecimento do mundo das palavras e das frases escritas: o 

conhecimento do codigo. 

A leitura atende a curiosidade infantil em diversos campos e, assim, chega a reunir 

muitas disciplinas que compoem o leque do aprendizado. A obra literaria nao tern 

nenhuma obrigacao de ser didatica, mas o trabalho pode e, se bem feito, deve utilizar de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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livros de ficcao para complementar, introduzir ou aprofundar conceitos de Linguagem, 

Estudos Sociais, Ciencias e Matematica, uma vez que o desenvolvimento dos processos 

de leitura e escrita ocorre tambem na relacao que estabelecemos com o que aprendemos 

em outras areas do conhecimento. A continuidade do processo educacional apos a 

alfabetizacao e importantissima, pois a escolarizacao abre novos horizontes na medida 

em que tambem expoe as pessoas a novos contextos de compreensao, interpretacao e 

producao de leitura e escrita. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO II 

2. A ESCRITA NO SEU CONTEXTO HISTORICO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No que diz respeito a escrita, se esta nao foi o primeiro dos mecanismos de fixacao 

cultural utilizado pela humanidade, pode-se afirmar que e um dos mais antigos. Tao 

logo criada, ela assumiu um carater distinto, conferindo aqueles que dominavam a 

tecnica de escrever (ou desenhar os sinais equivalentes a palavra inteiras, silabas ou 

fonemas) um lugar de destaque na sociedade. O escriba foi ate a decadencia da 

civilizacab micenica, no final do segundo milenio a.C, um individuo privilegiado, pois, 

ainda que viesse das massas populares livres ou escravas, tinha acesso a vida palaciana, 

circulava entre a aristocracia e estava proximo a realeza. 

Segundo Cagliare (1997) a escrita pode ser divida em tres fases distintas: 

A fase pictoria, que se distingue pela escrita atraves de desenhos ou pictogramas, os 

quais aparecem em inscricoes antigas, mas podem ser vistas de maneira mais elaborada 

nos contos da America do Norte, na escrita asteca e mais recentemente nas historias em 

quadrinhos. Os pictogramas consistem em representacoes bem simplificadas dos objetos 

da realidade. 

A fase ideografica, que caracteriza pela escrita atraves de desenhos especiais 

chamados ideogramas. Esses desenhos foram ao longo de sua evolucao perdendo alguns 

dos tracos mais representatives das figuras representadas tornando-se uma simples 

convencao de escrita. 

A fase alfabetica que se caracteriza pelo uso de letras. Estas tiveram sua origem nos 

ideogramas, mas perderam o valor ideografico, assumindo uma nova funcao de escrita: 

a representa?ao puramcntc fonografica. O ideograma perdeu seu valor pictorio e passou 

a ser simplesmente uma representacao fonetica. 

2.1 O processo de construcao da escrita na escola. 
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A construcao de um dominio cultural como o do codigo escrito nao e empreendimento 

individual, mais uma tarefa compartilhada como outros que ja o construiram ou estao 

prestes a faze-lo, pois esta construcao implica a elaboracao de representacoes sobre este 

dominio, assim como saber usa-las e poder participar com elas em uma comumdade de 

pratica. Para fazer com que as criancas participem de atividades de leitura e escrita, a 

escola precisa criar pontes entre as praticas de leitura e de escrita da casa, da escola e da 

comunidade, oferecendo aos alunos um contexto e um sentido, um proposito e uma 

finalidade significativa irrelevante, estimulando a utilizacao de estrategias similares as 

usadas pelos sujeitos alfabetizados fora do ambito escolar, para compreender e aprender 

a partir de um texto escrito ou para exprimir e comunicar ideias por escrito, com o meio 

de os alunos aprenderem na escola os usos socials e culturais da lingua escrita e suas 

estrategias de sua utilizacao autonoma e critica. 

Para desenvolver a competencia na linguagem escrita, deve-se criar, na sala de aula, um 

clima de aceitacao, de estimulo e de dialogo permanente incentivando a capacidade de 

reflexao compartilhada e a participaelo como pratica habitual de resolver os diversos 

problemas e conflitos nela surgidos, considerar os erros e as dificuldades como 

elementos proprios do desenvolvimento dos alunos ("erros construtivos" prbprios do 

processo de apropriacao do objeto de conhecimento), oferecer um ambiente de 

aprendizagem que gere e proporcione multiples situacoes de leitura e de escrita como 

atividades relevantes e comprometidas para os alunos e envolver os adultos proximos na 

tarefa de leitura e de escrita. 

E a partir das experiencias e do conhecimento dos alunos considerados sujeitos 

cognoscitivos, e que se pode levar em conta a genese da construcao do conhecimento, 

respeitar a natureza da lingua escrita percebida como objeto de conhecimento de carater 

social e cultural, oferecer atividades significativas, favorecer a compreensao do que esta 

sendo feito facilitar o uso funcional do codigo, fomentar um ambiente alfabetizador, 

criar pontes entre a escola e o meio, assumir o papel de mediador cultural, etc. Todos 

esses elementos foram o fio condutor que tentou dar coerencia a este trabalho, o qual 

pretendo concluir relembrando uma das reflexoes de um grande professor e pedagogo: 

Se introduzirmos na escola instrumentos e tecnicas que permita um 
trabalho que corresponde as necessidades funcionais das criancas, 
entao o problema da aquisicao da escrita e da leitura nao se colocara 
com a mesma profundidade. (Freinet, 1970). 
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E importante ressaltar que muito antes de iniciar o processo formal de aprendizagem da 

leitura/escrita, as criancas constroem hipoteses sobre este objeto de conhecimento. 

Segundo Ferreiro e Teberosky a grande maioria das criancas, na faixa dos seis anos, faz 

corretamente a distincao entre texto e desenho, sabendo que o que se pode ler e aquilo 

que contem letras, embora algumas ainda persistam na hipotese de que tanto se pode ler 

as letras quanto os desenhos. 

Segundo Ferreiro, "nenhuma crianca chega a escola ignorando totalmente a lingua e a 

escrita. Elas nao aprendem porque veem e escutam ou por ter lapis e papel a disposicao, 

e sim porque trabalham coletivamente com o que o meio lhe oferece" (1990, p.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA51). 

Desta forma, e preciso que o educador leve em consideracao os conhecimentos previos 

de seus alunos, uma vez que a crianca constroi o seu conhecimento independentemente 

da camada social a que pertence e antes mesmo de entrar na escola traz consigo uma 

rica bagagem adquirida atraves de experiencias e vivencias do seu cotidiano. 

Segundo Ferreiro e Teberosky (1991), o processo de construcao da escrita na crianca se 

da atraves de 5 (cinco) fases: 

Na fase 1, e onde se da o initio dessa construcao, as tentativas das criancas dao-se no 

sentido de reproducao dos tracos basicos da escrita com que elas se deparam no 

cotidiano. O que vale e a intenpao, pois, embora o tracado seja semelhante. cada um 

"le" em seus rabiscos aquilo que quis escrever. Desta maneira, cada um so pode 

interpretar a sua propria escrita, e nao a dos outros. Nesta fase, a crianca elabora a 

hipotese de que a escrita dos nomes c proportional ao tamanho do objeto ou ser a que 

esta se referindo. 

Na fase 2, a hipotese central e de que para ler coisas diferentes e preciso usar formas 

diferentes. A crianca procure combinar de varias maneiras as poucas formas de letras 

que e capaz de reproduzir. Nesta fase, ao tentar escrever, a crianca respeita duas 

exigencias basicas: a quantidadc de letras (nunca inferior a tres) e a variedade entre elas 

(nao podem ser repetidas). 

Na fase 3, sao feitas tentativas de dar um valor sonoro a cada uma das letras que 

compoe a palavra. Surge a hipotese silabica, isto e, cada grafia trapada corresponda a 

uma silaba pronunciada, podendo ser usadas letras ou outro tipo de grafia. Ha, neste 
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momento, um conflito entre hipotese silabica e a quantidade minima de letras exigida 

para que a escrita possa ser lida. A crianca nesta fase, trabalhando com a hipotese 

silabica, precisa usar duas formas graficas para escrever palavras com duas silabas, o 

que vai de encontro as suas ideias iniciais que sao necessarias, pelo menos tres 

caracteres. Este conflito a faz caminhar para outra fase. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na fase 4, ocorre entao a transicao da hipotese silabica para a alfabetica. O conflito que 

se estabeleceu entre uma exigencia interna da propria crianca (o numero minimo de 

grafias) e a realidade das formas que o meio Ihe oferece, faz com ela procure solucoes. 

Ela, entao, comeca a perceber que escrever e representar progressivamente as partes 

sonoras das palavras, ainda que nao ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA f aga,  corretamente. 

Na fase 5, finalmente e atingindo o estagio da escrita alfabetica, pela compreensao de 

que a cada um dos caracteres da escrita corresponde a valores menores que a silaba, e 

que uma palavra, se tiver duas silabas, exigindo, portanto, dois movimentos para ser 

pronunciada, necessitara mais do que duas letras para ser escrita e a existencia de uma 

regra produtiva que lhes permite, a parti desses elementos simples, formar a 

representacao de inumeras silabas, mesmo aquelas sobre as quais nao se tenham 

exercitado. 

2.2. A importancia da producao textual 

No que se pode perceber, o processo de alfabetizacao, se caracteriza, segundo Magnani, 

pelo esforeo em "ensinar a escrita de uma lingua a criancas que sao falantes nativas 

dessa lingua" (1997, p.9), sem desvincula-la da nocao de texto. A final, ensina-se a ler e 

a escrever, na maior parte dos casos, atraves de textos, e se objetiva, com a 

alfabetizacao, que o aluno crie e concretize com seguranca seus textos e estabeleca 

sentidos a outros textos. 

Sendo lugar de enunciacao e produto de interacao verbal, o texto deve constituir-se em 

objeto privilegiado para o ensino-aprendizagem da lingua. E nele que a lingua se 

configura em sua "concretude". Nele se estabelece uma area de interesse comum a 

quem escreve e a seu interlocutor. Sendo "unidade de sentido", o texto e segundo 

Magnani (1997, p. 18). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Objetivacao de um projeto, concebido, executado e avaliado por um 
sujeito que, a parti de certos objetivos, sobressaltado pelas 
contingeneias e mediado pela linguagem, em determinadas condicoes 
historicas e soeiais, escolhe dentre as possiveis e conheeidas opcoes 
de dizer/escrever o que precisa dizer/escrever para outro(s). 

Todo texto apresenta uma determinada configuracao abrangendo "o conjunto de 

relacoes constitutivas de sua coerencia e coesao, a saber: por que, para que, quern, para 

quem, quando, onde, o que e como se diz/escreve?" Magnani (1997, p. 18). 

Antes de entrar para a escola a crianca ja pode interagir com o texto e suas multiplas 

manifestacoes, mas e no processo initial de ensino-aprendizagem que esta interacao se 

estabelece de maneira mais efetiva e sistematica, no sentido de faze-la conhecer a 

estrutura, as regras de organizacao, as linguagens especificas nele empregados. 

Na escola e fora dela o texto se apresenta de acordo com Magnani como "objeto 

cultural, que se produz como singularidade, na tensao entre sistemas de referencias 

relativamente estaveis era uma determinada formacao social e opcoes discursivas que se 

aprende a conhecer produzir como projeto" (1997, p. 19). 

O texto escrito objeto de maior atencao no processo ensino/aprendizagem, apresenta 

muitos significados que e preciso explicitar, uma vez que, na lingua oral, se usa meios 

nao verbais (aspectos prosodicos, gestos, etc.), por outro, na lingua oral, a compreensao 

e contemporanea da expressao, nao e possivel voltar, refazer o percurso em busca de 

melhor expressao, ou de mais adequada compreensao. 

E preciso comecar a fazer a crianpa perceber que o texto escrito possui caracteristicas 

que o diferenciam do discurso oral. 

Na escrita segundo Votre, em principio, a continuidade do discurso e reflexo da 

percepcao da sequencia cronologica dos eventos ou detalhes num conjunto, os modos de 

linearizar os eventos e os estados variam em nivel de codificacao. (1997, p. 114). 

Portanto, nao se pode falar em texto escrito sem se reportar ao processo gerador e 

mantenedor da competencia em escrever: a leitura. 
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2.3. A escrita do ponto de vista da crianca 

De acordo com Teberosky (1991) investigates acerca da educacao demonstraram que 

a aprendizagem da escrita nao e uma tarefa simples para a crianca, ja que requer um 

processo complexo de construcao, em que suas ideias nem sempre coincidem com as 

dos adultos. 

O ensino da lecto-escrita tern se baseado em certas pressuposicoes, uma delas e de que o 

nosso sistema alfabetico de escrita e natural e que a unica dificuldade consiste em 

aprender as regras de correspondencia entre fonema e grafema, e, partindo dessa 

suposicao, para aprender a ler e a escrever e necessario ressaltar fundamentalmente o 

aspecto sonoro. 

As investigacoes de Ferreiro (1981) demonstram que as ideias das criancas nao 

coincidem com essa pressuposicao. Ate os 4 (quatro) anos, elas tentam compreender 

que tipo de objeto sao as letras e os numeros de nosso sistema de representacao 

convencional. As grafias, segundo Ferreiro, sao consideradas somente como "letras", 

"numeros", "a, e, i , o, u", etc. Para a crian?a desta faixa etaria as "letras" ou os 

"numeros" nao substituem nada, e aquilo que sao um objeto a mais, que como os outros 

no mundo nao possuem um nome. 

Essa maneira de pensar modifica-se a partir da faixa etaria das criancas. As grafias 

servem para substituir outra coisa, passam a ser "objetos substitutos", que tern um 

significado proprio para cada crianca e que so ela sabera interpretar. Para as criancas as 

grafias nao representam sons. O primeiro tipo de relacao consiste em buscar alguma 

correspondencia entre os sinais graficos e os objetos do mundo. Como os objetos tern 

nome, a relacao se estabelece quando para certo conjunto de letras se atribui o nome do 

objeto ou imagem que o acompanha. Porem, o nome ainda nao e a representa$ao de 

uma pauta sonora e sim uma propriedade dos objetos que podem ser representados 

atraves da escrita, a atribuicao depende muito mais das correspondencias que existem na 

relacao com o objeto do que das propriedades daquilo que esta escrito. Desta forma, um 

mesmo conjunto de letras significa "vaca" perto da imagem de uma vaca, sem que se 

exclua que pode significar outra coisa se estiver relacionada a outra imagens. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Portanto, a ideia de que a escrita e um objeto substitutive, isto e, tem um significado, 

esta bastante distante da reducao a uma simples associacao entre fonemas e sons e nao 

depende unicamente de uma representagao de fonemas. 

2.4 Pratica do professor e a aprendizagem de leitura e escrita 

Para as criancas compreenderem as funeoes da lingua escrita na sociedade, e necessario 

receber informacoes atraves de atos sociais. Por este motivo as criancas que crescem em 

familias onde ha pessoas alfabetizadas e onde ler e escrever sao atividades cotidianas 

tem mais acesso a essas informacoes que aquelas provenientes de lares com niveis de 

alfabetizacao baixos ou nulos. Mesmo quando crescem em ambientes rico em 

experiencia de alfabetizacao tem muitos problemas para compreender o conjunto de 

formas graficas convencionais e suas regras de composicao como um sistema 

representative especifico, por formularem varias hipbteses que nao sao ordenadas 

evolutivamente nem de modo individual. 

A escrita e importante na escola porque e importante fora da escola e nao o inverso. 

Sobre essa transmutacao da escrita operada pela escola. 

Ferreiro (1983, p.21) afirma que: 

A escola (como instituicao) se converteu em guard ia desse objeto 
social que e a lingua escrita e solicita do sujeito em processo de 
aprendizagem uma atitude de respeito sego diante desse objeto sobre 
o qual se pode atuar, um objeto para ser contemplado e reproduzido 
fielmente, sem modifica-lo. 

Como outros sistemas de escrita, o sistema alfabetico e produto do esforco coletivo para 

representar o que se quer simbolizar: a linguagem, que como toda representacao baseia-

se em uma construcao mental que cria suas proprias regras. Para Ferreiro (1999, P.55), 

escrever nao e transformar o que se ouve em formas graficas, assim como ler tambem 

nSo equivale a reproduzir com a boca o que o olho reconhecc visualmente. 

O que pode levar a crianga ficar continuamente envolvido, como agente observador do 

mundo "letrado", e o fato dos adultos lhe possibilitar agir como leitores, antes de se-los, 

e que aprendam o essencial das praticas sociais ligadas a escrita. 
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Para Vygotsky (1989) a aprendizagem e construida na interacao de sujeitos 

cooperatives que tem objetivos comuns. Portanto, ler nao e o equivalente a de cifrar 

codigos. A aprendizagem que se da nessa interaeao consiste na leitura com 

compreensao, 

Neste sentido, a escola pode cumprir um importante e insubstituivel papel nessa 

compreensao. No entanto, este nao deveria ser o de dar inicialmente todas as chaves 

secretas do sistema alfabetico, mas o de criar condicoes para que as criancas as 

descubram por si mcsmas. 

Nesta perspectiva, a autonomia deve desenvolve-se atraves das relacoes baseada no 

respeito mutuo, devido ser um poder que so pode ser intimo e que sb se exerce dentro 

de esquema de cooperacao. 

Nesse processo, o educador e aquele que orienta o trabalho do educando, criando 

situacoes que propiciem as suas descobertas, sistematizando os conhecimentos na 

construcao da leitura e da escrita. Portanto, faz se necessaria ao educador formacao e 

capacitacao adequada a sua funcao educacional, para que este possa proporcionar tais 

oportunidades. 

Na compreensao de Ferreiro (1993, p. 102) "e necessario imaginacao pedagogica para 

dar as criancas oportunidades ricas e variadas de interagir com a linguagem escrita. E 

necessaria formacao psicologica para compreender as respostas e as perguntas das 

criancas". 

E necessario tambem, entender que a aprendizagem da linguagem escrita e muito mais 

que a aprendizagem de um codigo de transcricao: e a construcao de um sistema de 

representagao. 

Nesse sentido, Freire, (2000, p.29) afirma que: 

Desde o comeco a pratica e critica, a leitura de mundo e a leitura da 
palavra estao dinamicamente juntas. O comando da leitura e da 
escrita se da a partir de palavras e de temas significativas a 
experiencia comum dos alfabetizandos e nao de palavras e de temas 
apenas ligadas a experiencia do educador. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Isso nos mostra que o professor deve contemplar atividades que tenham relacao com 

temas significantes e levem os alunos a compartilhar tanto a leitura quanta a escrita. 

Na opiniao de Teberosky e Colomer (2003, P. 145). 

Promover o espaco da crianca com historias, poemas ou livros 
informativos e uma condicao essencial para favorecer o acesso a 
lingua escrita e para motivar desejo de aprender a ler. 

Se o espaco da sala de aula reflete uma imensidao induzida no mundo da escrita e 

atrativa e organizada e o professor tenta realizar um trabalho de cooperacao com os 

alunos, a aula desenvolvida tera resultados prazerosos, com significado pratico para o 

aluno. 
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CAPITULO III 

ANALISE DOS DADOS 

3.1. ESTUDO DE CASO 

O estudo de caso e uma caracterizacao abrangente para designar uma diversidade de 

pesquisas que coletam e registram dados de um caso particular ou de varios casos a fim 

de orgaoizar um relatorio ordenado e critico de uma experiencia. 

Segundo Matos (2001, p. 58) utilizamos esse procedimento ao selecionarmos apenas um 

objeto de pesquisa, obtendo grande quantidade de Mormacoes sobre o caso escolhido e 

consequentemente, aprofundando seus aspectos. 

Desta forma, elaborei o presente estudo de caso realizado na Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Maria Marques de Sousa a qual se encontra localizada na periferia 

da cidade de Sousa-Pb, sendo desenvolvido no periodo de novembro a dezembro de 

2007. 

Os sujeitos que fizeram. parte deste estudo foram 27 alunos da 4 a serie do ensino 

fundamental e 5 professores deste mesmo nivel de ensino. 

Como instrumento de pesquisa utilizei-me do questionario por este se apresentar como 

uma interlocucao planejada, constituido por um conjunto de perguntas pre-elaboradas, 

ordenadas e pre-testadas, sequentemente dispostas em itens que constituem o tema da 

pesquisa, com o objetivo de suscitar as respostas dos informantes, sendo desnecessaria a 

presenga do pesquisador na produeao dessas respostas. 

Segundo Matos (2001, p. 60) esse instrumento deve possuir um cabecalho, em que sera 

explicado a pesquisa, os objetivos e a importancia das respostas corretas, como tambem 

ser respondido por completo, alem da garantia do sigilo das informacbes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.2. ANALISE DOS QUESTIONARIOS DOS PROFESSORES. 

Os dados foram coletados junto a cinco professores das series iniciais da Escola 

Municipal "Maria Marques de Sousa", como forma de conhecer melhor o que pensam 

os professores sobre a questao da leitura e escrita. 

Como instrumento de pesquisa utilizei-me do questionario contendo questoes abertas e 

de multiplas escolha, os educadores utilizados na pesquisa foram codificados de (A, B, 

C, D, E) para que desta forma suas identidades nao sejam reveladas. 

Referente a serie que leciona - 20% lecionam na alfabetizacao, 20% na 1 "serie, 20% na 

2°, 20% na 3° e 20% na 4° serie. Neste sentido, podemos perceber que os educadores 

entrevistados atuam em diferentes areas do ensino fundamental I , o que proporcionara 

uma visao mais ampla com relacao as dificuldades enfrentadas nessas diferentes series. 

No que diz respeito a formacao - 40% possuem o curso Pedagogico e 60% possuem 

especializacao, desta forma, observo este como um fator positivo para a escola, uma vez 

que ao possuirem uma formacao de m'vel superior, esses profissionais "ganham" um 

lugar de destaque perante o processo educativo e se sobressaem em relacao a seus 

colegas, estes, tendem a conhecer melhor as necessidades dos educandos e estao mais 

preparados para suprir as necessidades de seus educandos. 

No tocante a experiencia professional - 60% variam de 10 a 15 anos e 40% possuem 

mais de 20 anos de experiencia professional. Percebe-se que a maioria ja esta em sala de 

aula ha bastante tempo o que pode ser visto como um ponto positivo se esses 

educadores acompanharem o avanco da educacao frente a nossa atual realidade 

tecnologica. Independentemente dos anos em sala de aula, e preciso que o educador 

tenha uma visao mais ampla do que ja e ultrapassado e do que deve ser mudado dentro 

do ensino. 

Quando indagados sobre o que leem? - 20% dos entrevistados afirmaram que 

costumam ler: livros, revistas e gibis, 40% afirmaram ter o costume de ler apenas livros 

e 40% disseram ter o habito de ler: livros, jornais e revistas. O que se pode perceber e 

que estes profissionais tanto associam o fato de ler a questoes que facilitem o acesso ao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN' VEPS' OAOE rrHERAL 
DE CAMPiNA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTR0 DE F0RMAQA0 DE PROFESS0RES 
BtBUOTECA SETORiAL 

CAJAZEsRAS - PARANA 



34 

mundo do trabalho e a busca de beneficios obvios e indiscutiveis ao individuo perante a 

sociedade quanto a um momento de lazer e ampliacao dos horizontes. 

Tradicionalmente, na instituicao escolar, le-se para aprender a ler, enquanto que no 

cotidiano a leitura e regida por outros objetivos, que formam o comportamento do leitor 

e sua atitude frente ao texto. No dia-a-dia, uma pessoa pode ler para agir - ao ler uma 

placa, ou para sentir prazer - ao ler um gibi ou um romance, ou para inibrmar-se - ao 

ler uma noticia de jornal. Essas leituras, guiadas por diferentes objetivos, produzem 

efeitos diferentes, que modificam a acao do leitor diante do texto. Sao essas praticas 

sociais que precisam ser vivenciadas em nossas salas de aula. 

De acordo com Jolibert (1994, p. 31) "nao se le para aprender a ler, le-se sempre por um 

interesse imediato". Ou seja, as pessoas estao sempre associando o ato de ler a questoes 

que Ihes favorecam no momento, e estes educadores ao afirmarem ler gibis e revistas 

reforcam a ideia de que a leitura pode ser considerada como uma forma de diversao e 

lazer. 

Ao perguntar com quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA freqiiencia leem - 80% dos entrevistados afirmaram que 

diariamente e 20% afirmaram que mensalmente. Diante das respostas obtidas pode-se 

perceber que os educadores em questao estao realmente preocupados em oferecer o 

melhor aos seus educandos uma vez que procuram a todo instante estarem bem 

informados e aptos a desenvolverem com "precisao" a dificil arte de educar. 

Dando seqiiencia as questoes, indaguei aos educadores se eles ja participaram de 

cursos ou seminarios - 20% afirmaram que sim, 80% afirmaram que nao. Vejo este 

como um ponto negativo para o processo educativo, uma vez que os educadores devem 

sempre estarem atentos as novidades na educacao e os cursos e seminarios oferecidos 

nesta area de atuacao e sempre uma boa oportunidade de conhecer novos metodos e 

formas de tornar a aprendizagem dos alunos mais facil e prazerosa para ambos os 

envolvidos. Um educador bem capacitado resultara em alunos bem informados e 

preparados para o mundo competitivo que os esperam. 

Perguntei aos educadores quais os maiores desafios encontrados no ensino da leitura 

e da escrita nas series iniciais?- As respostas obtidas foram as seguintes: 

"E a falta de interesse dos alunos e da participacao da familia na escola". (Professor A). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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'A falta de integracao entre a familia e a escola" (Professor B). 

"A falta de participacao da familia falta de interesse do alunado e a falta de material 

didatico". (Professor C). 

A falta de interesse dos alunos e a participacao da familia na escola". (Professor D). 

"Os alunos de niveis diferentes, falta de material didatico e a ausencia dos pais na 

escola". (Professor E). 

Diante das respostas obtidas pode-se perceber que a grande dificuldade enfrentada pelos 

educadores diz respeito a ausencia dos pais dos educandos no ambito escolar. Essa 

ausencia compromete muitas vezes o bom desempenho do educador, uma vez que ao 

nao contarem com a participacao desses pais, o educador se ve muitas vezes sozinho e 

com muitos problemas referentes a educacao de seus alunos. Com a participacao dos 

pais na escola, o processo de ensino-aprendizagem poderia ser mais proveitoso e 

satisfatorio para ambas as partes (professor/aluno/pais), pois cada pai ou mae tomaria 

conhecimento da a realidade educacional de seus filhos assim como o seu 

comportamento dentro do ambiente escolar. 

Prosseguindo com as questoes, perguntei aos professores que tipo de instrumentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA voce 

utiliza para verificar o desempenho dos seus alunos com relacao a leitura e a 

escrita? - 40% dizem verificar o desempenho de seus alunos atraves de provas orais e 

escritas, trabalhos em grupos e pesquisas, 40% realizam provas e producbes textuais e 

20% afirmam desenvolver a atividades como bingo ortografico, domino educativo e 

cruzadas. Desta forma me posiciono-me como satisfeita perante as respostas obtidas, 

uma vez que os educadores deixam claro que nao estao bitolados a praticas educativas 

ultrapassadas e nao se limitam a simples pratica de avaliacao escrita, embora acredite 

que atividades como producao textual ajuda e muito no processo de apropriacao da 

escrita do aluno o que favorece o desenvolvimento da aprendizagem. No entanto o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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educador deve esta aberto a novas e diferentes formas de verificacao de aprendizagem 

tornando o processo educativo mais dinamizado. 

Segundo Garcia e Perez (2001, p. 18). 

A funcao do professor e criar um clima de interacao e construcao de 
conhecimentos em torno do escrito que seja suficientemente rico para 
compensar as desigualdades daqueles que nao tiveram a opcao de 
fazer isso fora da escola, possibilitando-lhes assim, a obtencao de 
informacoes e a geracao de hipoteses sobre a natureza, a funcao e os 
usos da escrita em contextos reais. 

Assim sendo, acredito que e importante que os professores dediquem mais tempo as 

atividades como producao textual, isso poderia ajudar e muito no processo de 

aprendizagem da escrita do aluno, sobretudo daqueles que nao desfrutam de atividade 

extra-escolares, ou seja, nao tem um acompanhamento em casa. 

A esse respeito Zilberman e Lajolo (2003, p. 16) descreve que: 

"... a sala de aula e um espaco privilegiado para o desenvolvimento 
do gosto pela leitura, assim como um campo importante para o 
intercambio da cultura literaria, nao podendo ser ignorada, muito 
menos desmentida sua utilidade. Por isso, o educador deve adotar 
uma postura criativa que estimule o desenvolvimento integral da 
crianca". 

Como o ensino da leitura e da escrita tem sua importancia no ambito escolar devido ao 

fomecimento de condicoes que propicia a crianca em formacao, o metodo de ensino e 

de verificacao de aprendizagem utilizado pelo educador sera de fundamental 

importancia para o sucesso do educando. 

Em outra questao, perguntei aos professores: quaiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA recursos didaticos utilizados por 

voce em sala de aula?-100% afirmaram que utilizam: livros, jornais, gibis e revistas. E 

de fundamental importancia que os professores estejam atentos aos novos instrumentos 

de comunicacao e que eles se adeqiiem as novas necessidades de seus alunos 

incorporando-as em seu processo de ensino-aprendizagem. 

Constituir acervo diversificado de literatura infantil e de material didatico-pedagogico 

para alunos e professores, bem como produzir guias de leitura que auxiliem na selecao 

de obras literarias adequadas para o trabalho nas series iniciais; expandir as formas de 

interpretacao de textos escritos para diferentes campos de linguagem (teatro, artes 
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plasticas, musica, cinema, etc.), podem tornar o processo de ensino-aprendizagem mais 

prazeroso e muito mais proveitoso tanto para a crianca quanto para o educador. 

Proporcionar o acesso de alunos das series iniciais a novas tecnologias, como o 

computador, por exemplo, desmistificando seu uso e viabilizando-o como nova 

possibilidade de linguagem. Em fim, todas essas alternativas serviriam de suporte para 

uma aprendizagem de qualidade viabilizando mais tarde o ingresso dos educandos na 

sociedade. 

Finalizando o questionario, perguntei aos educadoreszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA qual a metodologia que eles 

atribuem mais enfase no ensino da leitura e escrita? - 60% afirmaram dar maior 

enfase as aulas expositivas e 40% afirmaram dar mais enfase a atividades como: jogos, 

dinamicas e competicoes. Diante das respostas obtidas, e possivel perceber mais uma 

vez a criatividade dos educadores na hora de passar os conteudos para seus educandos. 

Eles nao se limitam aos textos e as atividades abordadas pelos livros didaticos, isso faz 

com que ao a crianca fique atenta e mais interessada na hora da aula. Alem disso, 

atividades como jogos e competicoes auxiliam na interacao e participacao da turma. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.3. ANALISE DO ESTAGIO 

Iniciei o estagio junto aos alunos da E. E. E. M. Maria Marques de Sousa, no dia 

05/11/2007 apresentando desta forma o meu trabalho o qual se intitula "Leitura e 

Escrita nas series iniciais do Ensino Fundamental", em seguida me apresentei aos 

alunos, explicando-os que os acompanharia por algum tempo. 

O acolhimento da turma, da professora responsavel pela mesma Vera Lucia e de todos 

que fazem esta instituicao escolar foi muito satisfatorio para mim, pois todos me deram 

as boas vindas e me fizeram sentir a vontade. 

Dando sequencia ao dia, desenvolvi entao meu primeiro piano de aula com o tema: 

Pronomcs pessoais e de tratamento. o qual tinha por objetivo verificar se os alunos j a 

dominavam ou nao o assunto trabalhado para a parti dai oferecer condicoes de 

aprendizagem aos mesmos. Apos realizar a aula distribui entao uma atividade (para 

cada aluno) para verificacao de aprendizagem. 

Realizada entao a atividade para verificacao de aprendizagem, pude fazer as seguintes 

observaeoes: 

• Os alunos embora participem de forma constante das atividades, 

aprcsentam serias deficiencias de leitura e escrita; 

• A vergonha de alguns em se expor para a classe prejudica e muito o 

rendimento escolar, criando dessa forma a necessidade de se 

trabalhar isso em sala de aula; 

• A sala de aula se apresenta muito dividida entre alunos que nao 

estao preparados para a serie e alunos ja bastante desenvolvidos e 

inteligentes. 

Neste primeiro encontro, os alunos foram bastante receptivos e atenciosos, todos 

participaram de forma constante e participativa das atividades propostas. A professora 

responsavel pela turma tambem foi compreensivel e se disponibilizou a ajudar o tempo 

todo. 
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3.3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ANALISE DO ESTAGIO 

Iniciei o estagio junto aos alunos da E. E. E. M. Maria Marques de Sousa, no dia 

05/11/2007 apresentando desta forma o meu trabalho o qual se intitula "Leitura e 

Escrita nas series iniciais do Ensino Fundamental", em seguida me apresentei aos 

alunos, explicando-os que os acompanharia por algum tempo. 

O acolhimento da turma, da professora responsavel pela mesma Vera Lucia e de todos 

que fazem esta instituicao escolar foi muito satisfatorio para mim, pois todos me deram 

as boas vindas e me fizeram sentir a vontade. 

Dando sequencia ao dia, desenvolvi entao meu primeiro piano de aula com o tema: 

Pronomes pessoais e de tratamento, o qual tinha por objetivo verificar se os alunos ja 

dominavam ou nao o assunto trabalhado para a parti dai oferecer condicoes de 

aprendizagem aos mesmos. Apos realizar a aula distribui entao uma atividade (para 

cada aluno) para verificacao de aprendizagem. 

Realizada entao a atividade para verificacao de aprendizagem, pude fazer as seguintes 

observacoes: 

• Os alunos embora participem de forma constante das atividades, 

apresentam serias deficiencias de leitura e escrita; 

• A vergonha de alguns em se expor para a classe prejudica e muito o 

rendimento escolar, criando dessa forma a necessidade de se 

trabalhar isso em sala de aula; 

• A sala de aula se apresenta muito dividida entre alunos que nao 

estao preparados para a serie e alunos ja bastante desenvolvidos e 

inteligentes. 

Neste primeiro encontro, os alunos foram bastante receptivos e atenciosos, todos 

participaram de forma constante e participativa das atividades propostas. A professora 

responsavel pela turma tambem foi compreensivel e se disponibilizou a ajudar o tempo 

todo. 
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No dia seguinte, dia 06/11/2007 a professora aplicou uma prova aos alunos. Desta 

forma, nao pude desenvolver o piano de aula que havia preparado para o dia. Sendo 

assim, fiz apenas uma observacao da escrita e do comportamento dos alunos. As 

observacoes foram as seguintes: 

• A escrita dos alunos e lenta e deficiente; 

• Os alunos nao conseguem fazer a interpretacao correta das questoes 

vindo desta forma a errarem as questoes por nao saberem o que se 

pede realmente; 

• O comportamento dos alunos em sala de aula diante da prova se 

apresenta de forma regular. 

Diante da avaliacao, os alunos se comportaram de forma regular, de vez em quando um 

ou outro aluno rompia o silencio necessario para a melhor compreensao da avaliacao, 

mas nada que extravasassem o normal. 

No dia 07/11/2007 como as escolas ja estavam na reta final do ano letivo, a professora 

novamente aplicou uma avaliacao aos alunos e mais uma vez nao pude desenvolver um 

piano de aula, vindo novamente a fazer apenas uma observacao da escrita e do 

comportamento. As observacoes desta vez foram as seguintes: 

• A maioria dos alunos deixou a escrita muito a desejar; 

• O desinteresse por parte da maioria dos alunos foi notorio; 

• Parte doa alunos nao levou a serio a prova chegando a brincarem 

durante a aplicacao. 

Desta vez, os alunos se comportaram muito mal diante da avaliacao, nao respeitaram o 

momento nem a minha presenca em sala de aula como observadora. 

No dia 08/011/2007 desenvolvi o piano de aula com o tema:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Encontro vocalico e 

consonantal, o qual tinha por objetivo, conhecer os encontros vocalicos e consonantais. 

No primeiro momento, realizei a leitura silenciosa e oral do texto: "Na ponta do Nariz", 

texto este que se apresenta no livro didatico dos alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Apos a leitura, discuti entao o texto, explorando todas as informacoes que ele poderia 

oferecer referente ao tema abordado no dia. Apos o estudo dirigido do texto, apliquei 

entao uma atividade papa a verificacao de aprendizagem dos educandos. 

Diante da atividade, pude constatar que: 

• A leitura oral dos alunos se apresenta de forma muita baixa e 

escassa; 

• Os alunos enfrentam grandes dificuldades com relacao a escrita; 

• Os alunos nao respeitam os sinais de pontuacao; 

• Nao fazem a interpretacao da questao antes de responde-la; 

• A falta de atencao compromete o processo de aprendizagem. 

Neste dia houve um fato interessante em sala de aula. Um aluno levantou um 

questionamento interessante para a realidade em que vivem. Perguntou: "Quern fez 

este texto que estou lendo". Neste momento me senti muito feliz por ter a certeza que 

esse aluno podera sim dependendo de sua forca de vontade chegar onde quiser. 

No dia 09/11/2007, desenvolvi o tema:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sinais de pontuacao. que tinha por objetivo 

conhecer e empregar corretamente os sinais de pontuacao. No primeiro momento 

distribui aos alunos o texto "Exame e pontuacao" de Monteiro Lobato, em seguida fiz a 

leitura oral e coletiva do texto observando sempre a leitura de cada um. Num segundo, 

dividi a sala em equipes de tres e distribui outros textos, especificos de cada sinal: 

Ponto/ Virgula/Travessao e dois pontos/Acento agudo/Acento circunflexo/Til/Cedilha, 

(no total 7 textos simplificados). Cada equipe leu seu texto e explicou o que entendeu da 

leitura citando desta forma exemplos. 

Em seguida, apliquei uma atividade para a verificacao da aprendizagem e logo apos 

todos responderem fiz a correcao tirando desta forma todas as duvidas existentes. Apos 

realizado todo o piano de aula foi possivel constatar que: 

• O trabalho em grupo e desenvolvido de forma satisfatoria por parte 

dos alunos; 

• Ao se depararem com palavras desconhecidas os alunos 

interrompem a leitura; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• Na leitura coletiva o acompanhamento do texto se faz de maneira 

satisfatoria; 

• Os sinais de pontuacao nao sao respeitados; 

• Os alunos nao costumam ler o titulo do texto antes de iniciar a 

leitura do mesmo e por fun o nome do autor do texto; 

• Que existem alunos individualistas que nao aceitam a ideia de 

trabalhar em grupo; 

• Os alunos de expressam melhor verbalmente do que na escrita; 

• Conseguem desenvolver uma boa interpretacao de texto; 

• Nao conseguem interpretar as questoes propostas nas atividades. 

Neste dia, algo desconfortavel me aconteceu. Alguns alunos descontentes com a aula 

colocaram como forma de vinganca um rato na minha mesa. Diante da situacao, me 

senti magoada e principalmente descontente em saber que estas criancas nao estao 

aproveitando a oportunidade que a vida lhes oferece. 

No dia 12/11/2007, desenvolvi o piano de aula de tema:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Carta, com o objetivo de 

trabalhar a escrita e os componentes de uma carta familiar. Introduzi a aula tendo uma 

conversa informal com os alunos para desta forma, saber se eles ja tiveram algum 

contato com uma carta, em seguida perguntei-lhes sobre o que eles haviam observado 

de mais interessante numa carta. Logo apos, distribui o texto: "Uma carta" de autoria 

desconhecida para que os alunos fizessem a leitura silenciosa e depois coletiva do texto. 

Apos a leitura do texto, escrevi no quadro negro os elementos que compoem uma carta. 

Em seguida, como atividade de verificacao de aprendizagem, pedi aos alunos que 

elaborassem uma carta. Diante da atividade proposta foi possivel fazer as seguintes 

observacoes: 

• A deficiencia de escrita dos alunos; 

• O continuo e desnecessario uso de aspas (" ") de todos os alunos 

em quase todo o texto; 

• O medo de se expressar oralmente; 

• Grandes desenhistas; 

• A facilidade de uns em ser criativo e a dificuldade de outros; 
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• A organizacao com relacao a estrutura da carta; 

• As dificuldades com a utilizacao correta dos sinais de pontuacao; 

• A abreviacao indevida de palavras; 

• O desinteresse de alguns alunos. 

Ao termino deste dia, o aluno Danilo me surpreendeu com sua carta. A linguagem 

escrita foi bem desenvolvida e as ideias bem articuladas, que pena que a grande maioria 

dos alunos se mostrou desinteressados pela atividade. 

No dia 13/11/2007, trabalhei com o tema:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Bilhete, no intuito de trabalhar a escrita dos 

alunos. No primeiro momento fiz uma sondagem com os alunos para levantar 

informacoes sobre o conhecimento deles com relacao ao tema. 

Em seguida, expliquei o conceito de bilhete, onde sua utilizacao se faz necessario sua 

estrutura e a diferenca entre este e a carta. 

Apos toda a explicacao sobre o bilhete pedi aos alunos que se comunicassem entre si 

utilizando apenas como instrumento o bilhete, neste instante todos os alunos ficaram 

euforicos e ansiosos para receberem um bilhete. Ao termino desta atividade fiz as 

seguintes observacoes: 

• O nivel de compreensao dos alunos foi otimo; 

• A utilizacao correta dos sinais de pontuacao ainda se deu de forma 

muito escassa; 

• Grandes dificuldades com a utilizacao do h; 

• O esquecimento do sinal de interrogacao; 

• Aos poucos a leitura comecara a melhorar. 

Neste dia, recebi um bilhete ameacador de autoria desconhecida. Mais uma vez me senti 

deprimida e chateada com o comportamento de certos alunos. 

No dia 14/11/2007 neste dia, ocorreu a Prova individual e sem pesquisa, realizada pelo 

MEC, para avaliar o estagio de desenvolvimento da aprendizagem das criancas. Uma 

otima proposta do MEC, desta forma, sera mais facil identificar as dificuldades das 

criancas e consequentemente trabalhar essas dificuldades, elaborando pianos que 

possam suprir com as necessidades das criancas de modo geral. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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No dia 16/11/2007, o piano de aula trabalhado foi:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Convite e Aviso, com o objetivo de 

trabalhar mais uma vez a escrita dos alunos e tambem estimular a imaginacao e 

criatividade dos alunos. 

De inicio expliquei as diferencas entre convites e avisos, em seguida mostrei exemplos 

de ambos destacando desta forma os componentes que formam os mesmos. Como 

atividade de verificacao de aprendizagem pedi aos alunos que redigissem um convite e 

um aviso. Desta maneira, levantei as seguintes observacoes: 

• Estrutura desorganizada; 

• Uso indevido dos sinais de pontuacao; 

• Desinteresse total da classe na elaboracao dos avisos e convites; 

• O pouco tempo nao foi suficiente para explorar o aviso. 

No dia 19/11/2007, fiz o estudo do texto: O menino maluquinho de Ziraldo. Iniciei a 

aula distribuindo aos alunos uma xerox do texto, em seguida realizei com eles a leitura 

silenciosa e oral. Logo apos explorar a leitura dos alunos, apliquei-os uma atividade 

para a interpretacao do texto, em seguida fiz a correcao e observei que: 

• O nivel da leitura dos alunos melhorou; 

• A nao concentracao da turma para o momento de leitura; 

• O desinteresse dos alunos diante das atividades propostas; 

• A ma interpretacao dos textos; 

• Os alunos so dao atencao a atividades que contenham gravuras; 

• O descaso de muitos alunos com as atividades. 

Neste dia, os alunos nao tiveram um bom comportamento, nao se concentraram para o 

momento da leitura e conseqiientemente nao realizaram uma boa leitura. A grande 

maioria dos alunos ignorou as atividades vindo a joga-las no lixo. 

No dia 20/11/2007, trabalhei o texto: Uma familia diferente, com o objetivo de 

explorar a leitura silenciosa e oral dos alunos e tambem desenvolver suas habilidades de 

escrita e interpretacao. Apos realizar a leitura do texto, fiz alguns comentarios com 

relacao a importancia da familia para o individuo. Em seguida, como forma de explorar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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a habilidade escrita dos alunos, pedi que eles elaborassem um texto com um tema de 

preferencia. Diante da elaboracao dos textos observei que: 

• A leitura das palavras no plural e realizada como se estivessem no 

singular; 

• A aula foi produtiva, pois os alunos fizeram diversos desenhos e 

criam historias bonitas; 

• Os alunos realizaram a leitura completa do texto (titulo, texto e 

nome do autor); 

• Textos longos se tornam enfadonhos para os alunos; 

• A carencia de material didatico por parte da escola compromete a 

aprendizagem dos alunos. 

No dia 21/11/2007, o tema trabalhado foi:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Frase, que tinha por objetivo conhecer e 

identificar os diferentes tipos de frases. No primeiro momento, copiei no quadro negro o 

texto: "O sapo e a sapa" de Sargentim e expliquei que o mesmo se encontra dividido em 

grupos. No segundo momento, fiz a identificacao dos tipos de frases existentes no texto 

e expliquei a utilizacao correta de cada uma. E importante lembrar que para cada tipo de 

frase utilizei um texto em particular. Frase afirmativa e negativa o texto: "A girafa" de 

Sargentim. Para as frases interrogativas e exclamativas trabalhei o texto: "Frase 

interrogativa e exclamativa" de Ruth Rocha. Para a verificacao de aprendizagem 

trabalhei com exercicios referentes a cada texto trabalhado. Apos a correcao dos 

exercicios foi possivel observar que: 

• A leitura melhorou muito; 

• Os alunos ja conseguem diferenciar linha, paragrafo e frase; 

• Os alunos ja tinham conhecimento dos tipos de frases, apenas ainda 

nao compreendiam muito quando usa-las corretamente; 

• Os alunos compreendem que nao se deve iniciar frases com letras 

minusculas. 

No dia 22/11/2007, o piano de aula desenvolvido foi: Paragrafo, e teve por objetivo 

identificar os paragrafos de um texto para desta forma desenvolver uma boa leitura. 

Iniciei a aula distribuindo aos alunos o texto: "Os gatinhos" de Ofelia Fontes em 

seguida realizei a juntamente com os alunos a leitura silenciosa e oral do texto. Apos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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explorar a leitura do texto, explorei entao os paragrafos pedindo aos alunos que 

destacassem cada paragrafo do texto com uma cor. Explorei muito o tema e realizei para 

tanto uma brincadeira para a construcao de um texto a partir de seus de suas frases que 

foram confeccionadas em cartolinas. Diante das atividades propostas obtive as seguintes 

observacoes: 

• Varias diividas surgiram quanto a formacao dos paragrafos; 

• Os alunos nao sabiam diferenciar frase e paragrafo; 

• Toda a classe participou das atividades propostas. 

No dia 20/112007, trabalhei o piano de aula:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Masculino e feminino, com o objetivo de 

diferenciar com clareza os nomes masculinos e femininos, singular e plural. De inicio, 

expliquei aos alunos os generos feminino e masculino assim como as regras de plural e 

singular, em seguida para trabalhar a timidez dos alunos pedi que cada um citasse um 

exemplo de palavra no plural ou singular para que escrevesse no quadro negro. Apos 

escrever as palavras ditadas pelos alunos, apresentei um cartaz com gravuras masculinas 

e femininas como forma de deixar a aula mais interessante uma vez que, a utilizacao de 

gravuras deixa os alunos mais interessados nas aulas. Como forma de verificacao de 

aprendizagem, distribui aos alunos uma atividade relacionada a tematica em seguida fiz 

a correcao e com isso obtive as seguintes observacoes: 

• Um conhecimento previo avancado sobre a tematica; 

• Um bom desenvolvimento nas atividades propostas; 

• Atividade de grupo bastante produtiva. 

Dia 26/11/2007, neste dia desenvolvi o piano de aula: Uma viagem interplanetaria, o 

qual tinha como principal objetivo trabalhar a interpretacao de texto. Iniciei 

perguntando aos alunos se ja viram na TV o lancamento de um foguete, a parti dai, 

desenvolver um debate descontraido sobre o assunto oferecendo aos alunos a 

oportunidade de falarem sobre suas fantasias sobre esse tipo de viagem. Apos explorar o 

texto, elaborei uma atividade de interpretacao e construcao de texto. Diante da atividade 

os resultados foram os seguintes: 

• Significante melhora na leitura; 

• A escrita se apresenta ainda muito escassa; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• Grandes dificuldades no emprego dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ao e do ao, do a e do o; 

• A construcao de texto deixa a sala em selenico, pois os alunos 

gostam muito de construir textos. 

No que diz respeito a interpretacao de texto, os alunos deixam um pouco a desejar, a 

explicacao para esta deficiencia talvez seja a preguica em dos alunos em raciocinar e/ou 

a ausencia de um conhecimento previo do texto lido, uma vez de acordo com Bacelar 

(2000) "o leitor utiliza simultaneamente seu conhecimento do mundo e seu 

conhecimento de texto para construir uma interpretacao sobre aquele" (p. 56). 

Dia 27/11/2007, trabalhei o piano: Imaginacao, para trabalhar esse tema que tinha por 

objetivo desenvolver a leitura oral e escrita, despertar a capacidade da crianca em 

desenvolver sua imaginacao, utilizei-me do texto: "Imaginacao" de Rafaela Rolim. No 

primeiro momento, distribui a cada aluno uma xerox do texto para a leitura e discussao 

do mesmo, em seguida pedi aos alunos que usassem a imaginacao para criarem um 

mundo que fosse do gosto deles, e produzissem um texto com desenhos ou gravuras 

sobre o mundo de cada um deles. Diante dessa atividade, levantei as seguintes 

observacoes: 

• Os alunos gostaram muito do texto; 

• A leitura se deu maneira satisfatoria; 

• O comportamento dos alunos foi surpreendente; 

• Iniciaram os paragrafos com letras minusculas; 

• O uso dos sinais de pontuacao se deu de maneira incorreta; 

• Graves erros ortograficos. 

Neste dia os alunos gostaram muito da forma como fora desenvolvida as atividades em 

sala de aula que fugiu da rotina que se estende praticamente todo o ano letivo (apenas 

ler e escrever). Segundo Teberosky e Colomer "em qualquer caso, deve-se fugir das 

rotinas e oferecer um exemplos de possibilidades de ampliacao da leitura, atraves de 

atividades plasticas e visuais". (2003, p. 178). 

Desse modo as criancas se veem mais atraidas por atividades que envolvam atividades 

de leitura e conseqiientemente seu rendimento escolar sera bem maior. 
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Dia 28/11/2007, trabalhei o texto: "Perguntas e respostas cretinas" de Elias Jose, com o 

objetivo de identificar as rimas do poema, criar um texto com rimas e desenvolver a 

leitura oral e silenciosa. Iniciei a aula distribuindo a cada aluno uma xerox do texto para 

que realizassem a leitura silenciosa e logo apos coletiva. Apos trabalhar a leitura do 

texto, discuti com os alunos sobre a forma como o mesmo se encontra estruturado e 

convidei-os a em dupla criarem um novo texto com a mesma estrutura. Trabalhamos 

entao a pontuacao e a linguagem verbal. Diante desta atividade, observei que: 

• Os alunos entenderam bem o texto; 

• A leitura oral foi satisfatoria; 

• A participacao dos alunos foi satisfatoria; 

• O trabalho em grupo foi bem produtivo; 

• Os textos produzidos apresentaram uma boa estrutura; 

• Os alunos desenvolveram uma boa escrita; 

No dia 29/11/2007 o tema desenvolvido foi:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Criacao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA historian, trabalhei o tema 

futebol. Elaborei um roteiro e escrevi no quadro negro para de acordo com o mesmo os 

alunos criassem sua historinha explorando desta forma a criatividade e a escrita dos 

educandos. Apos receber os textos dos alunos percebi que: 

• Os alunos desenvolveram uma boa leitura; 

• Houve varias diividas quanto ao emprego do s, ss, rr, r, c, c, o e h; 

• Houve a curiosidade dos alunos em conhecer a diferenca entre sitio, 

cidade e capital; 

• A escrita se manteve estavel; 

• A producao de texto desperta o interesse dos alunos. 

No dia 30/11/2007, mais uma vez trabalhei com Texto com o objetivo de melhorar cada 

vez mais a leitura e escrita dos alunos. O texto abordado desta vez foi "Leilao de 

jardim" de Cecilia Meireles. 

E de suma importancia para os educadores de ensino fundamental trabalhar com seus 

alunos a leitura oral dos textos, pois este tipo de atividade quando bem explorada tende 

a melhorar tanto a parte oral dos alunos quanto a sua escrita. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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De acordo com Teberosky e Colomer (2003, p. 20). 

As leituras em voz alta, para criancas pequenas, nas quais elas 
escutam, olham, perguntam e respondem, sao um meio para que 
atendam as funcoes e a estrutura da linguagem escrita, e podem vim a 
ser, tambem, uma ponte entre a linguagem oral e a linguagem escrita. 

Diante da citacao supracitada, fica claro que e imprescindivel que o educador exercite a 

oralidade de seus alunos atraves do desenvolvimento de leituras em voz alta, para que 

desta forma a aprendizagem de seus educandos se de de forma satisfatoria. 

Nesta aula, os alunos se encontraram bastante curiosos, pois comentei com eles o 

significado de leilao e como o mesmo e realizado isso desencadeou um longo e 

proveitoso debate. Como atividade de verificacao de aprendizagem, pedi aos alunos que 

elaborassem um texto onde algum objeto estivesse sendo leiloado. Diante da sugestao 

da atividade, levantei as seguintes observacoes: 

• Boa leitura; 

• Maxima participacao na atividade; 

• Otimas producoes textuais e uma criatividade muito agucada; 

• Desenvolveram bem o conceito de rimas; 

• O debate sobre leilao e rimas foi satisfatorio; 

• Os alunos se agradaram muito do texto. 

Dia 03/12/2007, tema da aula:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Rima, este tema foi trabalhado em sala de aula com o 

objetivo de se trabalhar a poesia, explorando a leitura e a construcao da mesma. No 

primeiro momento, distribui aos alunos uma xerox do texto "Logica" de Sidonio 

Muralha, em seguida, pedi que fizessem a leitura silenciosa do mesmo e 

consequentemente a leitura oral e coletiva. Apos trabalhar a leitura, expliquei aos alunos 

o que e uma rima, verso e estrofes, em seguida, apliquei a eles uma atividade para a 

verificacao de aprendizagem. Apos a correcao das atividades fiz as seguintes 

observacoes: 

• Os alunos ja tinham um conhecimento previo do assunto; 

• A escrita melhorou um pouco; 

• As atividades apresentaram respostas concisas; 

• O texto teve boa aceitacao e entendimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Dia 04/12/2007, tema da aula:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Quem sou eu? (1). Este tema tern por objetivo, trabalhar 

a imaginacao e a criatividade artistica dos alunos. Para desenvolver o tema, trabalhei 

com o texto "A borboleta" de Carolina Matos este texto, desperta a imaginacao das 

criancas e as levam a um mundo cheio de sonhos e fantasias. Por isso, pedi aos alunos 

que escolhessem um dos animais das gravuras apresentadas por mim e criassem seu 

proprio texto, trabalhando desta forma tambem a escrita dos alunos. As observacoes 

foram as seguintes: 

• Os alunos pediram para circular os sinais de pontuacao presentes 

no texto, uma atitude que me chamou atencao; 

• Durante a leitura respeitaram os sinais de pontuacao; 

• Gostaram de saber que se pode realizar uma leitura nao-verbal, 

atraves de gravuras; 

• Apreciaram o texto por ser curto; 

• Significativas melhoras na escrita. 

Dia 05/12/2007, o tern da aula foi: Quem sou eu? (2). Para trabalhar este tema, distribui 

aos alunos, o texto "Biografia de um sapato velho" de Tiago Tranjan. Este texto 

desperta a criatividade dos alunos uma vez que, o autor para escreve-lo, colocou-se no 

lugar de um tenis. Apos mostrar que e possivel construir um texto se colocando no lugar 

de um objeto, solicitei aos alunos que criassem um texto se colocando tambem no lugar 

de um objeto da preferencia de cada um. Apos a construcao do texto, pedi que alguns 

alunos lessem o texto do vizinho. Diante dessa proposta observei que: 

• Os alunos se sentem mais a-vontade ao ler o texto de outra pessoa; 

• Estao respeitando mais os sinais de pontuacao tanto na leitura 

quanto na escrita; 

• Os alunos nao acreditaram que o texto foi elaborado por uma 

crianca da mesma faixa etaria que eles; 

• Nao gostaram de produzir um texto; 

• Ainda nao se concentram para a realizacao da leitura silenciosa; 

• Nao gostaram do texto por este ser longo; 

• A escrita da producao textual nao foi satisfatoria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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No dia 05/12/2007, o tern da aula foi:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Joao e Maria, texto criado por Francis 

Rodrigues. Este texto proporcionou uma aula dinamica e diferente, pois apresentei o 

texto em uma televisaozinha confeccionada por mim. Em seguida, passei novamente as 

gravuras e desta vez que os alunos a narrassem eles adoraram e ouve o envolvimento 

total da turma, cada aluno narrou uma parte da cena apresentada. As questoes da 

atividade proposta estavam relacionadas ao texto. Apos a apresentacao da aula, pude 

observar que: 

• Os alunos sao muito carentes de atividades diferentes do cotidiano; 

• Os alunos desenvolveram boa expressao verbal 

• A participacao total da turma, principalmente na reconstrucao das 

cenas; 

• O comportamento dos alunos foi surpreendente; 

• Perguntaram que foi o autor do texto; 

• Os alunos gostaram tanto da historinha que ao final da apresentacao 

todos aplaudiram; 

• Esta aula foi a mais proveitosa. 

Dia 07/12/2007, o tema trabalhado foi: Texto com rotulos, o objetivo desta aula foi 

construir um texto coletivo, utilizando rotulos e recortes de revistas abordando situacoes 

de seu cotidiano. No primeiro momento, expliquei aos alunos a importancia dos rotulos 

no processo de leitura e escrita. Num segundo momento, pedi que cada um retirasse de 

uma caixa levada por mim um rotulo e que em seguida colasse esse rotulo na cartolina 

que havia colado no quadro negro escrevendo abaixo da gravura uma frase relacionada 

a mesma. Desta forma, com a participacao de todos se construiu um texto coletivo onde 

a criatividade foi explorada. Apos todo o processo que envolveu esta aula, pude 

observar que: 

• Os alunos se sentiram atraidos pela aula; 

• Os alunos gostaram das atividades propostas; 

• O desempenho em sala de aula foi satisfatorio; 

• Os alunos apresentaram uma boa escrita. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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No dia 10/12/2007, desenvolvi o piano de aula de tema:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Nomes, essa tematica tern por 

objetivo conhecer e empregar corretamente os nomes (primitivos e derivados, simples e 

compostos e o coletivo das palavras). Para oferecer aos alunos uma melhor 

compreensao, trabalhei com textos especificos para cada modalidade. No primeiro 

momento expliquei e exemplifiquei cada um dos temas, aplicando em seguida uma 

atividade relativa a cada um dos temas. De modo geral, a turma gostou da aula sendo 

possivel realizar as seguintes informacoes: 

• A sala se manteve em silencio; 

• Aula foi produtiva; 

• Os alunos apresentaram bom desempenho; 

• A leitura foi satisfatoria; 

• A escrita ainda se manteve escassa; 

• As atividades propostas foram bem aceitas. 

No dia 13/12/2007, o tern da aula foi: Os direitos dos pais, um texto de Moacyr Scliar 

o tema dessa aula teve por objetivo refletir a cerca dos direitos e dos deveres dos seres 

humanos. Iniciei a aula distribuindo aos alunos ma xerox do texto, em seguida realizei 

juntamente com os alunos a leitura oral do texto. Apos a leitura expliquei aos alunos a 

mensagem do texto, o que ele quis nos passar. Por fim passei para os alunos uma 

atividade contendo questoes relacionadas ao texto e de cunho pessoal. Ao termino da 

aula e correcao das atividades levantei as seguintes observacoes: 

• Os alunos se mostraram interessados em conhecer alguns de seus 

direitos e deveres; 

• A escrita se apresentou de maneira satisfatoria; 

• Os alunos gostaram do texto, porem acharam muito extenso; 

• O comportamento da sala de aula foi satisfatorio. 

Diante desta atividade, percebi que a identificacao dos alunos com o texto abordado e 

de fundamental importancia para sua aprendizagem. Nao adianta conduzi-los a uma 

leitura se eles nao se sentirem atraidos pelo texto. De acordo com Teberosky e Colomer 

"uma das condicoes necessarias para que a experiencia de ler seja prazerosa e que a 

leitura satisfaca um proposito, isto e, seja significativa para o leitor" (2003, p. 49). Neste 

sentido, as autoras nos deixam claro que e de suma importancia para o individuo leitor, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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a mensagem que a leitura lhe tras. Para que uma crianca leia pelo simples prazer e 

imprescindivel que esta leitura tenha algum significado real para ela. 

Dia 14/12/2007, o tern da aula foi:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Natal, este tema foi desenvolvido com o objetivo de 

explorar a capacidade oral e escrita dos alunos. Neste dia, trabalhei com o texto "Um 

sonho de Natal" de autoria desconhecida iniciei a aula distribuindo aos alunos uma 

copia do texto para que realizassem a leitura oral e silenciosa. Nesta aula foi 

confeccionado cartoes natalinos e desenvolvido o jogo da memoria com a sala de aula 

dividida em grupos de quatro alunos. Durante toda aula falou-se bastante sobre o Natal 

e os acontecimentos natalinos a turma envolvida com o clima de Natal se mostrou muito 

satisfeita e interessada pela aula. As observacoes deste dia foram as seguintes: 

• A aula foi muito produtiva; 

• A turma gostou muito de confeccionar seus proprios cartoes 

natalinos; 

• A leitura e escrita foi desenvolvida de forma satisfatoria; 

• A sala de aula se comportou muito bem durante toda a aula. 

De modo geral este dia muito proveitoso, fiquei emocionada, pois toda a turma se 

encontrou comportada e triste com o termino do meu estagio. 

Diante de tudo que foi relatado neste capitulo, e possivel perceber as dificuldades de 

leitura e escrita existente no educandario onde desenvolvi o meu estagio. Durante esta 

caminhada os momentos dificeis foram muitos, no entanto nao me fizeram desistir ou 

nem mesmo fraquejar, pois tenho consciencia que a minha funcao como futura 

educadora e persistir e insistir num ensino que se comprometa com a aprendizagem de 

nossas criancas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CONSIDERACOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Atraves da minha pratica docente neste trabalho, constato a grandeza e a importancia do 

tema em questao "Leitura e Escrita: Uma pratica essencial nas series iniciais". Tento 

atraves de relatos registrar na Integra a minha atuacao na sala de aula, a qual se deu de 

forma muito prazerosa devido aos varios momentos de cumplicidade, amizade, carinho 

e troca de conhecimentos, todos vivenciados com a turma da 4 a serie da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental "Maria Marques de Sousa", localizada em um dos 

bairros mais carentes da cidade de Sousa. 

Minha proposta de atuacao foi trabalhar com varios tipos de textos para agucar nos 

alunos o gosto pela leitura, pois entendo que e atraves da leitura e interpretacao que o 

individuo passa a compreender o mundo que o cerca, oferecendo-nos o acesso a 

cidadania, a melhor posicao no mercado de trabalho, a orientacao para um entendimento 

da vida em sociedade, le-se para entender o mundo para se viver melhor. Ler e uma 

forma de aprender a pensar, tanto quanto e uma prazerosa maneira de desvendar o 

mundo e a si mesmo. 

Entendo que para formar leitores os professores precisam ter gosto pela leitura e 

transmiti-la de forma natural. Segundo Terzi (1995, p.43). 

A exposicao constante da crianca a leitura de livros infantis expande 

seu conhecimento sobre as estorias em si, sobre topicos de estorias, 

estrutura textual e sobre escrita. Ouvir e discutir textos com adultos 

letrados pode ajudar a crianca a estabelecer conexoes entre 

linguagem oral e as estruturas do texto escrito, a facilitar o processo 

de aprendizagem de decodificacao da palavra escrita e a sumaria a 

historia (...). 

Desta forma, a exposicao da crianca a frequentes leituras de livros e textos as leva a 

desenvolver-se como leitora ja no periodo pre-escolar. Esse desenvolvimento contribui, 

sem duvida, para uma maior facilidade em acompanhar o ensino proposto pela escola, o 

que redunda em maior sucesso. 

E importante ressaltar aqui que quando iniciei este trabalho, nao foi com o objetivo de 

modificar a pratica docente dos educadores nem tao pouco desfazer-se desta, mais sim 

proporcionar momentos de reflexoes em relacao as dificuldades de leitura e escrita dos 
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alunos da referida escola, como tambem tentar entender o porque dessas dificuldades de 

aprendizagem. 

De modo geral, espero que este trabalho venha a contribuir nao somente com a escola 

onde se deu o estagio e sim com todas que tambem enfrentam problemas referentes a 

leitura e escrita, pois esta dificuldade nao se restringe as poucas instituicoes. Muitas 

escolas se veem emersas na problematica do ensino da leitura e escrita. 

E e diante dos varios problemas que giram em torno do ambito escolar que espero 

atraves deste projeto contribuir de maneira que estes sejam amenizados de forma que 

nao venham a comprometer o processo de ensino-aprendizagem tornando a escola num 

ambiente onde se cultive cada vez mais a leitura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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DURANTE E S T E TRABALHO.. . 

As dificuldades nao foram poucas... 

Os desafios foram muitos... 

Os obstaculos, muitas vezes, pareciam 

intransponiveis. 

Muitas vezes me sentia so, e, assim, o estive... 

O desanimo quis contagiar, porem, a garra e a 

tenacidade foram mais fortes, sobrepondo esse 

sentimento, fazendo-nos seguir a caminhada, apesar 

da sinuosidade do caminho. 

Agora, ao olhar para tras, a sensacao do dever 

cumprido se faz presente e poder constatar que as 

noites de sono perdidas as viagens e visitas 

realizadas; o cansaco dos encontros, os longos 

tempos de leitura, digitacao, discussao; a ansiedade 

em querer fazer e a angustia de muitas vezes nao o 

consegui, por problemas estruturais; nao foram em 

vao. 

Aqui estou, como sobrevivente de uma longa 

batalha, porem, muito mais forte e capaz, com 

coragem suficiente para mudar a minha postura, 

apesar de todos os percalcos... 

Como dizia Antoine Saint Exupery em sua obra 

prima "O Pequeno Principe": 

"Foi o tempo que perdeste com a tua rosa, que fez a 

tua rosa tao importante". 

(Francisca Erica Faustino da Costa) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ANEXO 



QUESTIONARIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1) Qual a serie que leciona? 

) Alfabetizacao ( ) 3 a Serie 

) l a Serie ( ) 4 a Serie 

) 2 a Serie 

2) Qual o seu nivel de instrucao? 

) Pedagogico ( ) Graduacao 

) Profissionalizante ( ) Especializacao 

( ) Tecnico 

3) Qual o seu tempo de atuacao profissional? 

( ) 0 a 5 anos 

( )5 a 10 anos 

( ) 10 a 15 anos 

( ) 27 ou mais. 

4) Voce tern habito de ler: 

( ) Livros ( ) Documentos 

( ) Romances ( ) Gibis 

( ) Jornais ( ) Revistas 

( ) Outros quais? 

5) Com que freqiiencia voce ler? 

( ) Raramente ( ) Semanalmente 

( ) Diariamente ( ) Mensalmente 

6) Voce ja participou de cursos ou seminarios sobre leitura e escrita? Justifique a sua resposta: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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7) Para voce, quais os maiores desafios encontrados no ensino da leitura e escrita das series 

iniciais? 

8) Que tipo de instrumento voce utiliza para verificar o desempenho os seus alunos com 

relacao a leitura e escrita? 

( ) Provas 

( ) Producao de textos 

( )Outros? 

9) Quais recursos didaticos utilizados por voce em sala: 

( ) Livros ( ) Gibis 

( ) Jornais ( ) Revistas 

( ) Documentarios 

( ) Outros? 

10) Qual a metodologia que voce atribui mais enfase no ensino da leitura e escrita? 

( ) Aulas expositivas ( ) Dinamicas 

( ) Jogos ( ) Competicoes 

( ) outros: Cite-os: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Assinatura do Professor (a) 

2 
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*Totografias e registros que dei^ardo saudades e a certeza que todos os 

esforfosforam vdGdbs... 2007Sousa-&Bl* 
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