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RESUMO: Neste estudo, procurou-se investigar como acontecem os planejamentos 

dos professores de seis escolas do município de Londrina por elas apresentarem um 
baixo rendimento no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e quais 
as concepções de aquisição de leitura e escrita dessas professoras. Diante disso, o 
foco de investigação pautou-se sobre como os professores dessas escolas 
elaboraram seus planos de aulas; se eles são ou não condizentes com a realidade 
do aluno; e, como os planos podem avançar no sentido de serem elaborados de 
forma consciente pelo professor, a fim de que haja a melhoria do ensino e da 
aprendizagem dos alunos envolvidos. Para tal, os dados coletados de um 
questionário aplicado com os professores, buscaram responder as seguintes 
perguntas: 1) O que você entende por leitura e escrita? 2) Gostaríamos que você 
explicasse como a criança aprende a ler?  3) De que maneira você acredita que a 
leitura interfere na escrita da criança? 4) Quão importante você considera a prática 
da leitura para crianças do ensino fundamental?  5) De que forma você pensa esse 
ensino para seus alunos? e 6) Quais as dificuldades que você encontra no ambiente 
escolar para colocar suas atividades em prática?. Os dados foram coletados em um 
curso de extensão direcionado para tais professores. É importante ressaltar aqui, 
que as interpretações aqui apresentadas podem se limitar à realidade destas 
participantes, por esta pesquisa ser de cunho qualitativo interpretativista, o que nos 
delimita a pensar na realidade destes três sujeitos, especificamente. 
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Introdução 

O projeto de pesquisa FORMAÇÃO CONTINUADA: COMPREENSÕES E 

AVANÇOS PARA A ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTOS DE ENSINO busca 

compreender como acontecem os planejamentos dos professores de seis escolas do 

município de Londrina por elas apresentarem um baixo rendimento no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). O critério de escolha de tais escolas 

surgiu durante as aulas de Didática: organização do trabalho pedagógico em que foi 

possível verificar a dificuldade dos alunos do Curso de Pedagogia da UEL na 

elaboração de planos de aulas que envolvessem um conhecimento que estivesse 

incluído no conteúdo da série escolhida. Tal projeto faz parte de um Grupo de 

Pesquisa - Leitura e Educação: práticas pedagógicas no contexto da Pedagogia 

Histórico-Crítica que estuda os conhecimentos relacionados às dimensões: culturais, 

políticas, epistemológicas, ética, psicológica e estética nas estratégias educacionais 

de acesso ao conhecimento, viabilizando a reflexão sobre questões que envolvem o 

ensino da leitura e a prática docente, considerando o contexto educacional numa 

abordagem sociológica, histórica e crítica. Trata-se de um grupo de pesquisa que 

prima por analisar atividades de ensino e pesquisa nas concepções e práticas 

pedagógicas presentes na contemporaneidade, focalizando as contradições 

inerentes às matrizes teórico-metodológicas utilizadas e avaliando seus 

encaminhamentos práticos. 

Diante disso, o foco de investigação está pautado sobre como os professores 

dessas escolas elaboraram seus planos de aulas; se eles são ou não condizentes 

com a realidade do aluno; e, como os planos podem avançar no sentido de serem 

elaborados de forma consciente pelo professor, a fim de que haja a melhoria do 

ensino e da aprendizagem dos alunos envolvidos, resgatando assim a cidadania e 

autoestima das comunidades escolares que estão inseridas na periferia de Londrina 

e que constituem um bolsão de pobreza em um dos municípios que apresentam o 

IDEB mais alto do Estado do Paraná. 

Esse assunto está, pois, relacionado diretamente com a formação docente. 

Trata-se de uma pesquisa relevante para o exercício da profissão. Nesse sentido, a 

pesquisa centra-se na compreensão de como os professores executam o 

planejamento de ensino, ferramenta de melhoria da elaboração de aulas pelos 
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professores, como forma de perceber a superação de dificuldades de ensino e 

aprendizagem, para favorecer o desenvolvimento da leitura e da escrita na escola, 

bem como, fazer com que os professores compreendam uma aplicação de planos de 

aula que favoreçam o desenvolvimento humano. Interessante ressaltar que a 

presente pesquisa contribuirá para o desenvolvimento de outras pesquisas e se 

justifica por estabelecer uma relação com o Projeto de Extensão da Universidade 

Sem Fronteiras: Teoria e Prática: união sem fronteiras entre a Universidade e a 

Educação Básica para a prática cidadã na periferia de Londrina, aprovado pela SETI 

em 2011. 

 

Uma retrospectiva histórica acerca do planejamento  

O conceito de conhecimento é imprescindível para a elaboração de um plano 

de aula. Para analisar essa relação é necessário conhecer brevemente os diferentes 

planejamentos/planos de ensino, que fundamentam a mediação teórico-prática da 

ação docente, a fim de possibilitar uma compreensão dos seus elementos nos 

processos pedagógicos do ambiente escolar. Assim, compreende-se que identificar 

o conceito de conhecimento nas diferentes abordagens pedagógicas, aliando-se a 

isso a reflexão acerca do papel do professor, do aluno e da escola presentes nos 

diferentes planejamentos de ensino, como também o relacionar textos teóricos com 

o processo de conhecer nas relações históricas e sociais, permite uma maior 

reflexão acerca do nosso objetivo central, o planejamento de ensino consciente, com 

vistas a superar os obstáculos presentes. 

A palavra conhecimento [De conhecer +-imento.] S.m., no Dicionário Aurélio 

da Língua Portuguesa (1995), apresenta vários conceitos, mas para o presente texto 

consideraremos o conceito de Filosofia: “A apropriação do objeto pelo pensamento, 

como quer que se conceba essa apropriação: como definição, como percepção 

clara, apreensão completa, análise, etc.” (DICIONÁRIO AURÉLIO, 1995).  

Para Lopes: 

 
No meio escolar, quando se faz referência a planejamento do ensino, 
a idéia que passa é aquela que identifica o processo através do qual 
são definidos os objetivos, o conteúdo programático, os 
procedimentos de ensino, os recursos didáticos, a sistemática de 
avaliação da aprendizagem, bem como a bibliografia básica a ser 
consultada no decorrer de um curso, série ou disciplina de estudo 
(LOPES, 1989. p.42). 
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Esse é o conceito que a maioria dos professores estabelece sobre a palavra 

planejamento. Mas, para que possamos esclarecer, delimitaremos planejamento nas 

seguintes abordagens: Processo Tradicional, Processo Escolanovista, Processo 

Tecnicista, Processo Construtivista, Processo Sócio-Libertadora e Processo 

Histórico-Cultural. No entanto, nosso foco central será o Processo Histórico-cultural. 

Em todas essas abordagens analisaremos a questão do conhecimento; o papel do 

professor; o papel do aluno; o planejamento (que remete a pensar no papel da 

escola). 

No Processo Tradicional, as pesquisas evidenciam o conhecimento com base 

nas grandes obras de literatura e arte, nos estudos científicos das ciências naturais, 

nos clássicos do conhecimento universal. Privilegiava-se a atividade intelectual e o 

conhecimento abstrato. O professor utilizava-se do método expositivo; o ensino-

aprendizagem era centrado no professor, que organiza todo o processo pedagógico; 

e o mesmo conteúdo e mesma metodologia para ensinar a todos os alunos. Ao 

aluno caberia escutar e assimilar passivamente, pois são receptores passivos que 

reproduzem o conhecimento de forma mecânica e repetitiva. O aluno deve fazer os 

exercícios de repetição, memorização, aplicação e recapitulação. Notamos que: 

“Trata-se de um plano que pretende instruir e ensinar os alunos por meio da 

transmissão de idéias e de conteúdos para serem repetidos e memorizados 

mecanicamente pelo professor” (TERUYA, 2005, p.47), pois “Privilegiam-se 

igualmente o verbal (escrito e oral), as atividades intelectuais e o raciocínio abstrato” 

(MIZUKAMI, 1986, p.16). 

No Processo Escolanovista, os conhecimentos são verdades que só tem valor 

se se constituem em instrumentos da ação do indivíduo, em meios de elevar a 

existência humana; são dinâmicos e transitórios, e mudam conforme a sociedade e o 

momento histórico; devem partir das necessidades individuais para a adaptação 

social. O professor é o facilitador que pode sensibilizar, sem alterar a integridade 

física e moral; posiciona-se e planeja seu trabalho como alguém que observa o 

desenvolvimento espontâneo e natural dos educandos; apresentar uma 

problematização sobre a experiência de interesse do aluno e o conduz ao raciocínio 

lógico. O aluno interage com situações vivenciadas em seu cotidiano; tem 

consciência; elaborar as soluções, pois ele é o responsável pelo seu próprio 
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desenvolvimento, pela organização de suas ações; tem a função de criar um 

ambiente que estimule o educando à descoberta, porque só o conhecimentos 

apreendido pessoalmente é assimilado.  Essas características confirmam o ideário 

escolanovista, preconizado por Dewey (1952) de que a educação, a escola, sua 

organização, seu programa, suas disciplinas geradoras de conteúdos, seus 

métodos, sua vida: experiências do cotidiano e ação escolar, seu ideal e todos os 

demais elementos pedagógicos só ganham existência, valor e importância se 

estiverem a serviço de sociabilidade. O planejamento retrata “O pensamento 

fecundo e integral só se torna possível quando é empregado de alguma maneira, o 

método experimental” (DEWEY, 1953, p.78). 

No Processo Tecnicista, o conhecimento deve ser planejado em sequências 

curtas e encadeadas, indicando uma progressão racional. A educação deve 

transmitir conhecimentos e comportamentos éticos, práticas sociais, habilidades 

consideradas básicas para a manutenção e controle do ambiente cultural e social 

(MIZUKAMI, 1986) e as perguntas devem ser simples. O professor operacionaliza os 

objetivos para medir o comportamento e o controle. Valorizam-se as técnicas. Os 

alunos recebem incentivo e recompensa pelas atividades e executam passo a passo 

a tarefa. Assim, o planejamento é tido como a solução para os problemas 

educacionais. Inicia-se pelos detalhamentos dos objetivos dos comportamentos 

observáveis e mensuráveis. Basicamente, constituem-se de pequenos passos que 

constituem um programa de instrução elaborado de tal forma que prepare o 

indivíduo para responder, com acerto, ao quadro ou etapa seguinte. Assim: 

 
“[...] o sujeito participa ativamente, quer respondendo, quer 
completando espaços em branco ou respondendo questões, ou 
simplesmente, aprende operando em ambiente estimulador, e essa 
atividade é reforçada pelo feedback, pela correção das respostas, ou 
simplesmente pelo reforço provindo da oportunidade de prosseguir 
adiante” (OLIVEIRA, 1973, p.59). 

 
Em oposição ao planejamento tecnicista e ao conceito de planejamento 

mencionado, no Processo Construtivista, o conhecimento sistematizado 

historicamente deve se constituir em um instrumento que possibilite a apreensão da 

realidade e subsidie a solução de situações-problemas da vida prática; o 

conhecimento dado ao aluno deve ser o relevante e organizados culturalmente; deve 

estar adequado ao desenvolvimento pertinente à faixa etária e à seriação. Assim, 
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“[...] a educação deve organizar-se em torno de quatro aprendizagens [...] os quatro 

pilares do conhecimento...” (DELORS, 1998, p.89-90). O professor auxilia os alunos 

no processo de construção do conhecimento e na elaboração do próprio 

desenvolvimento; ensina o aluno a aprender a aprender; e, posiciona-se como o 

orientador do trabalho pedagógico, propondo situações problemas para que os 

alunos construam suas soluções, respeitando o desenvolvimento e cada um deles. 

O aluno é o centro do processo educativo; são construtores do conhecimento 

organizados culturalmente; e experimenta as situações problemas de forma 

desafiante. No planejamento, a seleção e organização dos conhecimentos – 

conteúdos escolares- que são objetos da aprendizagem dos alunos são os saberes 

essenciais da cultura, cujo ensino é dependente dos conhecimentos que os alunos 

já trazem para a escola, de planejamentos e da ajuda do professor. À organização 

pedagógica do conteúdo compete tanto atender ás necessidades do professor 

(mediador) como do aluno (aprendiz), cada um na especificidade de sua função. 

Esse processo objetivava-se “[...] criar homens que sejam capazes de fazer coisas 

novas, e não simplesmente repetir o que outras gerações fizeram – homens que 

sejam criadores, inventivos e descobridores” (PIAGET, 1970, p.56) e “Numa 

perspectiva construtivista, a finalidade última da intervenção pedagógica é contribuir 

para que o aluno desenvolva a capacidade de realizar aprendizagens significativas 

por si mesmo numa ampla gama de situações e circunstâncias, que o aluno 

‘aprenda a aprender" (COLL, 1994, p.136). 

No Processo Sócio-Libertador, o conhecimento conduz sujeito à autonomia, à 

libertação. A conscientização é o primeiro passo para a mudança e direciona-se o 

processo de alfabetização de adultos no Método Paulo Freire, como o processo de 

libertação dos que não têm conhecimento. O professor utiliza-se do diálogo para a 

construção do conhecimento. O aluno dialoga com o professor para atingir a 

consciência pedagógica. O planejamento, por sua vez, determina que cada 

conteúdo do currículo ou do programa deverá ser transformado em tema gerador, 

em questão desafiadora. A partir dessa questão serão definidos pelo professor e 

pelos alunos os objetivos, os processos de encaminhamento das ações docentes e 

discentes, as formas de aferir quando o problema está resolvido, ou até que ponto 

foi possível chegar com os estudos realizados. Diante disso, podemos deduzir que:  
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Neste sentido, a educação libertadora, problematizadora, já não pode 
ser o ato de depositar, ou de narrar, ou de transferir, ou de transmitir 
‘conhecimentos’ e valores aos educandos, meros pacientes, à 
maneira da educação ‘bancária’, mas um ato cognoscente (FREIRE, 
1978, p.78). 

 

No Processo Histórico-Cutural é a existência social dos homens que gera o 

conhecimento. Trata-se de uma atividade que é fundamental para a formação 

humana na perspectiva da transformação social. Assim: 

 

[...] o conhecimento se origina na prática social dos homens e nos 
processos de transformação da natureza por eles forjados. [...] 
Agindo sobre a realidade os homens a modificam, mas numa relação 
dialética, esta prática produz efeitos sobre os homens, mudando 
tanto seu pensamento, como sua prática (CORAZZA apud 
GASPARIN, 2002, p.84). 

 
Percebe-se que o professor anuncia aos alunos os conteúdos que serão 

estudados e seus respectivos objetivos; busca conhecer, através de um diálogo com 

os educandos, qual a vivência mais próxima desse conteúdo; levanta questões 

problematizadoras, levando em conta as dimensões científica, conceitual, cultural, 

histórica, social, política, ética, econômica, religiosa; e apresenta o conhecimento 

científico, formal, abstrato, conforme as dimensões escolhidas. Os alunos 

estabelecem comparação mental com a vivência cotidiana que possuem desse 

mesmo conhecimento, a fim de se apropriar do novo conteúdo. Após a apropriação, 

o aluno faz uma síntese do que aprendeu, é a elaboração mental de um novo 

conceito do conteúdo.  

Leva-se em conta o processo de elaboração do conhecimento científico 

escolar, partindo da realidade dos educandos, isto é, do conhecimento prévio que 

trazem para a sala de aula sobre o conteúdo que será estudado, ascendendo para a 

teoria e retornando de forma nova pra a realidade onde aplicarão o novo 

conhecimento adquirido. No processo de elaboração, do planejamento, o professor 

ou o grupo de professores colocar-se-á ora como docente, ora como educando. 

Tendo o conteúdo como base, o planejamento seguirá os cinco passos da 

Pedagogia Histórico-Crítica: prática social inicial, problematização, 

instrumentalização, catarse e prática social final. Para Saviani (2003, p.102): “Trata-

se de uma concepção que, como o nome indica, procura afirmar-se sobre uma base 

histórica e historicizante”, ou seja: 
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Enfim, entende-se o conhecimento como o movimento que parte da 
síncrese (sensorial, concreto, o empírico, o concreto percebido), 
passando pela análise (abstração, separação dos elementos 
particulares de um todo, identificação dos elementos essenciais, das 
causas e contradições fundamentais) e chegando à síntese (o 
concreto pensado, um novo concreto mais elaborado, uma prática 
transformadora (CORRAZA apud GASPARIN, 2002, p.85). 

 
Frente aos diferentes planejamentos nos perguntamos: como deve se efetivar 

o planejamento de ensino? Qual abordagem pedagógica responde aos novos 

conhecimentos científicos, culturais, econômicos, políticos, religiosos, técnicos e 

educacionais a fim de que os cidadãos se apropriem de forma sistemática, no 

processo de ensino e de aprendizagem, dos conhecimentos necessários ao homem 

atual? 

Destacamos, portanto, que pensar em planejamento de ensino é pensar em 

formação humana. Salientamos que os elementos mencionados não são momentos 

distintos e estanques dentro do planejamento do ensino, pois não se pode dividir 

uma ação que é contínua, dinâmica e globalizante. O planejamento deve ser 

integrador e isso é que fará a formação de pessoas críticas, questionadoras e 

atuantes, para transformar a sociedade em que vivem. Assim analisar as 

abordagens pedagógicas com as práticas correspondentes é importante e o 

planejamento de ensino deve ser uma ação pedagógica consciente. 

Diante do todos os planejamentos mencionados e suas diferenças quanto ao 

modo de elaborá-lo, da forma como estão estruturadas, ressaltamos a importância 

de conhecer como se estruturaram os planos de aula para podermos compreender o 

momento histórico que estamos vivendo e assim poder repensar como estamos 

elaborando nossas aulas. Será que o plano de aula é uma prática educativa 

consciente? 

O trabalho inicial do professor é familiarizar o aluno com a sistematização do 

ensino, tornando os conteúdos escolares em objetos de conhecimento, é de 

fundamental importância dizer que esse trabalho tem que ser perpassado pela 

prática que o sujeito traz do seu contexto, explorando assim, tanto o seu 

conhecimento individual quanto o conhecimento social, dessa forma, o ensino 

respeitará o contexto sócio-histórico e cultural do aluno. 
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O professor deverá ter a sensibilidade para usar o contexto do educando 

como conteúdo, relacionando-o ao conteúdo escolar. Para tanto, o professor 

dialogará com o aluno, para que haja uma interação social. Ao partir da discussão 

em sala de aula sobre o conhecimento prévio que o aluno traz para a escola, ou 

seja, do conhecimento do senso comum, o ensino se fará para a prática social, tanto 

do professor quanto dos alunos, chegando ao produto final que é o conhecimento 

sistematizado. Para o aluno adquirir um conhecimento satisfatório, relacionar o 

ensino escolar com sua prática social é um caminho, pois antes de iniciar o ensino 

de conceitos científicos cabe ao professor junto com os alunos voltarem para seus 

conhecimentos do dia-a-dia. 

O planejamento, portanto, com características integradoras fará a formação 

de pessoas críticas, questionadoras e atuantes, para transformar a sociedade em 

que vivem. Assim analisar as abordagens pedagógicas com as práticas 

correspondentes é importante e o planejamento de ensino deve ser uma ação 

pedagógica consciente. 

Nessa perspectiva prima-se pela análise de como o aluno recebe esse 

conhecimento, se o que aprende é significativo para sua realidade social e se 

compreende o que lê e o que escreve. Para tanto, o projeto de pesquisa apresenta 

como próxima meta a aplicação de um questionário acerca de leitura e escrita para 

as professoras das referidas escolas. Apenas três delas responderam ao 

questionamento. O questionário enfocou acerca do plano de aula do professor sobre 

como ele elabora suas aulas de leitura e escrita e se houve entendimento do que foi 

trabalhado por meio da leitura, e se a escrita é resultado do pensamento desse 

aluno, analisando como se processa o conhecimento transmitido em sala de aula e 

se o aluno sabe reestruturar em um texto todo o conhecimento transmitido pela 

professora. 

 

A leitura e a escrita: processos educativos presentes nos planos de aula?  

Entende-se, que a formação ocorre por meio de trocas de experiências nas 

interações sociais e de aprendizagem, e ter acesso à formação do indivíduo é 

perceber a forma como este age, reage e interage em seus contextos. Quando 

falamos em leitura, sabemos que o ato de ler foi e continua sendo um grande 
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desafio aos educadores em relação à crítica que a escola recebe, sendo muitas 

vezes rotulada como autoritária e controladora do saber.  

Muitos, porém, argumentam sobre a complexidade do ato de ler, pois este 

envolve não somente os olhos, ou a boca, mas a mente e o cérebro como um todo.  

Pensando então, que a leitura começa com os olhos, e que ler não é um processo 

mecânico de reconstrução de palavras, assim, sabemos que os alunos são os 

maiores prejudicados quando se fala em falta de leitura, e são também os que calam 

frente aos professores nas horas de confrontação. De acordo com Torres (2005) 

 
A escola prioriza a língua escrita (ler e escrever) em detrimento da 
língua oral (escutar e falar), alegando que a primeira é mais 
complexa e requer maior sistematicidade na aprendizagem. Mesmo 
assim, sendo essa a missão escolar por excelência, o fracasso da 
escola na alfabetização é um fato cada vez mais conhecido e 
documentado (TORRES, 2005, p. 73). 
 
 

Assumindo o pressuposto de que é importante que a criança desde os 

primeiros anos de vida, tenha contato com a leitura, exercite o hábito de ler e 

escrever, isto, feito pelo ato de contar e inventar histórias brincar com as letras, os 

sons, as músicas (GERALDI, et.al. 2003), entendemos que a escola tende a manter 

os padrões de insucesso na alfabetização. 

Levando isso em conta, é evidente que na escola: 

 
(...) a leitura e a escrita perderam sua função social, ganhando 
autonomia sob a forma de um conhecimento que serve aos fins 
internos da instituição escolar: a escola está formando leitores de 
proveta, redatores de trabalhos escolares (TORRES, 2005. p. 73). 

 
Vendo a leitura por esse prisma, percebe-se que a escola destrói o caráter 

social da leitura, e ler fora da escola, não é mais um hábito, pois a leitura pela leitura 

não leva à construção do conhecimento. Nesse sentido, os textos escolares são os 

piores inimigos do aluno, pois é alheia às reais necessidades desse indivíduo 

(TORRES, 2005). Esta não deve ser vista apenas como um meio para obtenção de 

notas em trabalhos escolares, mas como um meio de adquirir conhecimento.  

Percebemos os resultados do sistema educacional, visto que a preocupação 

com os níveis baixo de compreensão de leitura aumentam. Isso ocorre porque o ato 

de ler na escola é sinônimo de decodificação de palavras, pois é esta a habilidade 

ensinada a eles. Segundo Alvermann (1990), é preciso ensinar os alunos a 
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compreender o que leem, estimulando suas capacidades cognitivas, de 

interpretação, de julgamento. Mais que isso, aos alunos cabe a aprendizado da 

argumentação para que assim, compreendam a leitura.  

Considerando-se que as mudanças na práxis percorrem no âmbito discursivo, 

é pela linguagem que se acompanha os caminhos por onde a reflexão e a ação se 

unem, e também é nela que se promove esse entrelaçamento (OLIVEIRA, 2010).  

Torna-se essencial propiciar aos alunos experiências motivadoras com a 

leitura, as quais muitos não passaram na infância no momento da educação.  Esta 

parece ser uma alternativa encontrada para poder cumprir com a função social da 

leitura, não imposta a ele pela sociedade em geral, mas aquele que o sujeito faz por 

prazer, para se tornar um ser pensante, livre.  

Nesse sentido, perguntou-se aos professores envolvidos na pesquisa, suas 

concepções de leitura e escrita, e quais as maiores dificuldades em planejar a aula. 

No tocante a primeira pergunta: O que você entende por leitura e escrita? Tivemos 

diferentes respostas, uma vez que o percurso de formação do professor define seus 

métodos e modos de pensar.  

 

Para mim, a leitura e a escrita são os meios responsáveis e 
propiciadores da nossa capacidade de comunicação e interação. 
Essas habilidades têm o poder de oferecer aos indivíduos subsídios 
para a sua inserção no mundo que o cerca. Todo aquele que escreve 
e que lê torna-se capaz de interagir com o outro e com a realidade, 
assim, a leitura e a escrita são essenciais na vida de cada sujeito 
(P1). 

 
 

Pelo que se pode observar nas respostas das professoras, P1 entende a 

leitura como um processo capaz de promover interação, por meio do contato do 

aluno com a leitura, fazendo com que ele internalize a cultura letrada, utilizando-se 

da realidade mediada. Nesse sentido, Kleiman (2011) argumenta que a interação se 

dá na relação do texto com o leitor sendo a atividade comunicativa influenciada pelo 

contexto. Portanto, a ação do professor é constitutiva da relação de ambos, 

estabelecendo as condições de interação necessárias para que o aluno possa 

empreender significado na leitura. Valoriza-se ainda, a leitura de mundo, uma vez 

que P1 afirma ser a leitura e a escrita, essenciais na vida do sujeito que aprende a 

ler a palavra e passa a fazer a leitura do mundo e tudo que o compõe.  
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Por outro lado, a professora aqui identificada como P2 compreende que: 

“Leitura é a capacidade de compreensão que a pessoa tem de decifrar uma 

mensagem. Habilidade para grafar uma mensagem (P2)”. Essa visão reducionista de 

leitura, ainda comum nas escolas, faz-nos questionar as práticas exercidas em sala 

de aula, uma vez que sabemos que ler a palavra, é muito mais que decodificar uma 

mensagem. É preciso mais que isso. A leitura de mundo é o que faz com que o 

aluno passe a sentir prazer pela leitura e o incentive a ler mais, pois é a partir dela 

que ele será capaz de criar um repertório não somente linguístico e gramatical, mas 

cultural para que assim, possa agir no mundo. Interpreta-se primeiramente a 

realidade por meio do conhecimento prévio, para depois dar significação às palavras 

de um texto.  

Notamos ainda que P3 se intercala entre a concepção de leitura como 

decodificação de palavras e como instrumento que proporciona reflexão: “Leitura é a 

decodificação de palavras a fim de chegar a um entendimento acerca do assunto 

tratado. Escrita é a forma pela qual você manifesta o seu pensar, expondo o seu 

ponto de vista e refletindo sobre um assunto (P3)”. Recordamo-nos de Freire (2006), 

ao julgarmos que a leitura de mundo não pode ser separada da leitura da palavra, 

pois ler não é uma mera decodificação de palavras, mas um elemento que liga o ser 

ao seu mundo histórico e social e o leva a uma prática consciente, no qual o sujeito 

transforma suas atitudes para uma mudança social. 

Uma vez que o professor tem a consciência de que é necessário perceber o 

conhecimento prévio do aluno, apresentá-lo ao conhecimento mais elaborado e 

sistematizá-lo para que haja a assimilação pelo aluno, o ensino da leitura deixa de 

ser um problema nas escolas. Contudo, as inadequações metodológicas nos modos 

que a leitura e a escrita são ensinadas, desorientam os próprios docentes que, 

repassam suas dificuldades aos alunos. Nesse sentido, a segunda pergunta se 

reporta a compreensão que o professor tem da aprendizagem do aluno.  

 

Se trata de algo muito subjetivo e pessoal. Por mais que as técnicas, 
os recursos e as estratégias sejam os mesmos, essa apropriação 
acontece de formas diferentes. Mas, isso começa a acontecer 
quando há uma interação com o meio e com os processos 
facilitadores dessa habilidade. O letramento por si só não é o 
suficiente. É preciso também uma leitura de mundo (P1). 
 
Identificando símbolos e formando fonemas (P2). 
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A criança aprende a ler pela forma como ela vivencia essa prática. 
Se a leitura é valorizada em casa, certamente ela se interessará em 
ler na escola, e o professor deve usar da realiza ao contar histórias 
para essa criança (P3). 

 
 

Nota-se, de início, que o embasamento teórico de P1, subjacente à leitura, 

ressalta sua conscientização no que se refere à concepção de texto como uma 

unidade significativa, assim como a recepção do texto pelo aluno, uma vez que ela 

valoriza não somente a relação com o meio, mas também respeita o tempo de 

aprendizagem do aluno. Já em P2 vemos um relato no qual a professora enfatiza a 

questão da decodificação e identificação das palavras por meio dos sons e não do 

sentido que a palavra possui. Apesar de eficaz, o que não significa dizer que a 

criança não será alfabetizada por esse método, recai no fato de que o aluno talvez 

saiba copiar a palavra de forma correta, porém, não saberá o real sentido da frase. 

Em uma pesquisa realizada por Rezende (2007) a autora percebeu que uma criança 

era perfeitamente capaz de escrever o que a professora mandava. Todavia, quando 

pedido que ela escrevesse uma frase que lhe fizesse sentido, os erros apareceram. 

Concluímos, portanto, que dessa forma, foi capaz de se perceber o que foi 

apreendido pela aluna, pois como a autora afirma: 

 

Quanto mais se exerce o ato de ler, melhor o desempenho de quem 
lê. Por outro lado, se não temos conhecimentos prévios, que 
permitam o diálogo com o texto, é preciso criar-se condições de 
aproximação do leitor com a leitura (REZENDE, 2009, p. 10). 

 
 

Destaca-se ainda a argumentação de P3 em que ela traz uma reflexão acerca 

do papel da família na formação de leitores. Nesse sentido, Rezende (2009) declara 

que se o indivíduo não foi alfabetizado de forma mediada por um leitor, sendo ele os 

pais, ou a família, tomando por base a leitura não somente do texto escrito, mas de 

imagens, cartazes, estampas, cores, música, entre outros, cabe ao professor realizar 

essa alfabetização, mesmo que de forma tardia. Portanto, a fala de P3 não se 

justifica, pois uma vez que a família não foi capaz de apresentar o mundo da palavra 

para a criança, independentemente do motivo, cabe ao professor fazê-lo. 

Na pergunta 3, foi solicitado que professores dissessem "De que maneira 

você acredita que a leitura interfere na escrita da criança?":  
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De todas as maneiras positivas possíveis, pois a leitura apresenta as 
várias formas de escrita para o aluno. Quanto mais há o contato com 
boas leituras, mais há apropriação de um bom vocabulário e uma 
noção adequada de concordâncias e tudo mais que envolve a 
escrita. Geralmente, o bom leitor é bom escritor (P1). 
 
A criança escreve de acordo como lê. Quem lê mais e corretamente, 
pode ter maior familiaridade na escrita (P2). 
 
A leitura é primordial na vida da criança, porque através dela, ela dá 
vazão ao pensamento, a imaginação e dessa forma, organiza suas 
ideias (P3). 

 
 

De acordo com Luria (2001), esse movimento ocorre muito antes da criança 

ter acesso à escola e conhecer um lápis de escrever, pois seu desenvolvimento 

passa por uma transformação de um rabisco para um signo, e tomando como 

pressuposto que o signo é um material da consciência humana (BAKHTIN, 2005) 

determinado pelo discurso interior, a interação verbal vai apresentar uma forma de 

organização da atividade mental, para o início da escrita formal.  

Lendo as respostas e comparando-as, podemos perceber que é importante 

promover o contanto do aluno com as mais variadas leituras e escritas, pois assim 

ele se apropriará de vocabulários, estruturas e textos que são essenciais para a 

formação do leitor. Além disso, aquele que lê mais e com qualidade, irá desejar mais 

o prazer da leitura. Por meio dela, o sujeito é capaz de criar, sentir, emocionar-se e 

aprender mais.  

Quando vemos a importância que as professoras dão para a prática da leitura 

e da escrita, acreditamos que se torna primordial propiciar experiências 

enriquecedoras com a leitura aos nossos alunos, para que esta cumpra seu papel na 

formação de criticidade e transmissão de conhecimento.  As professoras afirmam 

que: 

 

Considero essas habilidades essenciais e básicas nesse momento, 
pois são essas funções que facilitarão todo o processo de ensino e 
de aprendizagem (P1). 
 
Como dito anteriormente, a leitura ajuda a desenvolver a escrita, e 
ambas a inserem nessa sociedade (P2). 
 
A leitura é fundamental em qualquer fase da aprendizagem visto que 
todas as áreas do conhecimento necessitam de um bom leitor (P3). 
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No sentido de contribuir com as considerações das professoras, 

evidenciamos que a leitura é a escrita assimilada, um diálogo entre o leitor e o texto, 

em que se é capaz de estimular a transformação do ser em uma globalidade e 

também a uma formação interior de conscientizá-lo acerca de valores sociais 

(COELHO, 2000). O texto, por sua vez, é um canal usado para a mediação de 

experiências e comunicação.  Como leitores, somos capazes de dar sentido aos 

textos, participando de sua criação e recriação.  

No que tange a forma com que as professoras pensam as práticas educativas 

que são efetivadas pelos alunos, percebemos que elas valorizam o conhecimento 

prévio, as dificuldades nos momentos de aprendizagem, fazendo uso de diversos 

textos dos mais variados gêneros, a fim de favorecer a formação crítica do aluno:  

 

Procuro promover essas práticas, considerando o conhecimento 
prévio de uma forma geral, as dificuldades apresentadas no processo 
ensino/aprendizagem e as necessidades dos educandos. Tudo isso 
deve ser considerado ao propiciar ao aluno o contato com a leitura e 
a escrita (P1). 
 
Inicio com o conhecimento prévio deles e tento adicionar o que é 
necessário a eles (P2). 
 
Procuro trabalhar com gêneros textuais, diversos a fim de formar 
alunos críticos e que de alguma forma, repensem sua realidade (P3). 
 

 

Porém, o discurso de P2 e P3 nos parece duais, pois não vemos a 

possibilidade de se ensinar o aluno partindo de seu conhecimento de mundo e ao 

mesmo tempo fazer uso de métodos que valorizam a fragmentação da palavra e o 

ensino de gramática. Acreditamos que é na escola, um espaço privilegiado para a 

transmissão do saber científico, que os estudos literários são capazes de: 

 

[...] estimular o exercício da mente; a percepção do real e suas 
múltiplas significações; a consciência do eu em relação ao outro; a 
leitura do mundo em seus vários níveis e, principalmente dinamizam 
o estudo e conhecimento da língua, da expressão verbal significante 
e consciente (COELHO, 2000, p. 16). 

 
 

Assim, atribuindo à escola essa responsabilidade para a formação do 

indivíduo, trazemos as respostas à última pergunta fetia às professoras: "Quais as 
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dificuldades que você encontra no ambiente escolar para colocar suas atividades em 

prática?" 

 

Em minha escola há uma carência muito grande de tudo. Meus 
alunos têm pouco interesse pela leitura, não gostam de escrever e, 
geralmente vão à escola a passeio (o que é possível de entender em 
função do lugar em que vivem- uma região desprovida de qualquer 
possibilidade de entretenimento e lazer). Por isso, enfrento muitos 
problemas para convencê-los do prazer e da necessidade da escrita 
e de uma boa leitura. Além disso, como trabalho com as ultimas 
séries do fundamental II e do ensino médio, recebo-os, muitas vezes, 
com dificuldades básicas e até semi-analfabetas. Tudo isso complica 
mais ainda todo o processo educaciona. (P1). 
 
Falta de conhecimento prévio e de compromisso do aluno com os 
estudos. Resistência dos alunos a novas informações (sair do mundo 
que o cerca) (P2). 
 
Talvez seja o fato de me deparar com alunos desmotivados para o 
aprendizado, pois não vêem finalidade para aprender certos 
conteúdos. Outro ponto seria a desestruturação das famílias que 
interferiria no processo, e ainda a interferência da tecnologia na sala 
de aula, como o uso do celular (P3). 

  

Sabe-se que tomar consciência do problema em questão e encontrar 

soluções, se "medeia um longo caminho a ser percorrido" (COELHO, 2000, p. 16). 

Percebemos que P1 e P3 estão cientes dos problemas que vêm enfrentando em 

relação ao desinteresse dos alunos aos estudos, fato esse, que não ocorre apenas 

nessas escolas. Além disso, podemos destacar os obstáculos inerentes ao 

aprendizado, uma vez que os alunos passam de ano sem saber ler ou escrever, ou 

seja, compreender o sentido do texto e não apenas decodificar palavras. Entretanto, 

não podemos culpabilizar a desestruturação familiar como o único fator de 

interferência no aprendizado do aluno.  No que se refere a P2, destaca-se mais uma 

vez, a necessidade de criar possibilidades de comunicação por meio da inserção do 

aluno na cultura letrada, uma vez que a professora alega que os alunos não 

possuem conhecimentos prévios acerca dos estudos de sala.  

 

Conclusão 

 Os dados expostos nesta pesquisa procuraram ressaltar as concepções de 

aquisição da leitura e da escrita de três professoras de Língua Portuguesa, 

percepções essas que podem tornar o professor apenas um executor de 
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metodologias, reprodutor de conhecimento, ou práticas que levem esse professor a 

perceber a individualidade do aluno, inserido em um contexto que é construído 

histórico-dialeticamente. 

 É importante ressaltar que as interpretações aqui apresentadas podem se 

limitar à realidade destas três participantes, por esta pesquisa ser de cunho 

qualitativo interpretativista, o que nos delimita a pensar na realidade destes três 

sujeitos, especificamente.  

 Os resultados apontam para uma atitude de participação ativa de uma 

professora (P1) no movimento de transmissão-assimilação de conhecimentos acerca 

da leitura e da escrita e a influência positiva da primeira em relação a segunda, se 

praticada de forma a promover a emancipação do indivíduo. No que tange a 

segunda professora (P2), depreende-se que esta entende o processo de leitura 

como decodificação de palavras e fonemas da língua, e o fato dos alunos não 

trazerem conhecimentos prévios, e a falta de estrutura familiar, acabam por justificar 

a falta de proficiência na leitura e na escrita. Por outro lado, a terceira professora 

(P3) apresenta uma dualidade, pois de um lado ela percebe a necessidade da 

valorização do conhecimento prévio, assim como da apresentação dos diversos 

gêneros textuais, mas compreende a aquisição da leitura e da escrita como um 

processo de decodificação de palavras. 

É possível perceber que todo esse movimento de ensino e aprendizagem de 

leitura não se encontra isento de conflitos, retrocessos, mesmo que estes não 

estejam explícitos nos textos. Acreditamos que esses conflitos são necessários para 

suscitar o enfrentamento por parte do professor, para que possa tomar sua posição 

e assumi-la nas formações discursivas em que ele circula. Esse posicionamento 

permitirá ao professor reconstruir suas concepções, principalmente porque no 

trabalho docente, o professor é capaz de ser um agente de transformação no 

ambiente escolar, um protagonista da educação e não um agente periférico. 
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