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RESUMO 

 

 

A preocupação deste trabalho de pesquisa pretende comprovar a necessidade 
do desenvolvimento da leitura e escrita dos alunos dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. A escola como espaço de ensino e de aprendizagem deve 
apresentar maior preocupação com a qualificação da leitura e escrita dos 
educandos, como forma de inclusão social e compreensão do mundo e da 
realidade em que estão inseridos. 

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Qualidade. 
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APRESENTAÇÃO 

O presente trabalho tem como finalidade cumprir as exigências 

pedagógicas e legais para a obtenção do título de Licenciada em Pedagogia, 

strictus sensus, na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. 

 Como objeto de reflexão foi escolhido o tema “Compreendendo o 

mundo através da leitura e escrita, recursos para a qualificação da 

aprendizagem”, baseado nas experiências desenvolvidas ao longo do estágio 

obrigatório. 

 Este tema se originou nas indagações que se fizeram presentes ao 

longo do Curso de Pedagogia e que procuro sistematizar através desta escolha 

pontual, centrada nas necessidades de aprimoramento das habilidades de 

leitura e de uma escrita mais qualificada. 

Meu objetivo, ao fazer esta escolha foi deter um olhar mais atencioso 

sobre o desenvolvimento da leitura e escrita dos alunos dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, a partir da análise das atividades que propus durante o 

Estágio Supervisionado em Docência. 

Com o propósito tornar os alunos construtores da sua aprendizagem, 

foi oportunizado a apreciação das várias linguagens, tornando-os  capazes de 

interagir com a realidade, levando em consideração os conhecimentos prévios 

e ao mesmo tempo motivando a inclusão social, fortalecendo a solidariedade e 

cidadania, conforme a realidade escolar e as modificações necessárias a 

minha prática pedagógica. 

 



 

 

1 INTRODUÇÃO 

Conhecer a realidade onde vivem os alunos, entender como pensam e 

como agem, diagnosticar as falhas na aprendizagem para então desenvolver 

estratégias, foi o caminho trilhado durante as atividades do estágio obrigatório.   

Sendo assim, para a construção desta reflexão é necessário 

apresentar a realidade da escola e da comunidade escolar, proporcionado ao 

leitor o melhor entendimento das atividades realizadas, que procuraram sanar 

as falhas no desenvolvimento da leitura e escrita dos alunos, sendo este o  

foco deste trabalho. 

1.1 Conhecendo a comunidade escolar 

 

O estágio obrigatório foi realizado numa escola rural de uma localidade 

desprivilegiada, cercada por uma comunidade humilde, carente e desprovida 

de vários recursos. Neste local não há condições mínimas de saneamento 

básico, há ruas pouco iluminadas e não asfaltadas. Além disso, alguns 

moradores não dispõem de energia elétrica em suas residências.   

 A escola é o ponto de referência da comunidade, pois é utilizada para 

atendimento médico, realização de missas nos finais de semana, entrega de 

alimentos de programas municipais e outras reuniões da comunidade. 

 A localidade tem apenas um mercadinho que vende bebidas e alguns 

gêneros alimentícios. Também há falta de atividades de lazer e o espaço 

cultural é representado pelas atividades da própria escola. Tem-se apenas o 

Clube de Mães, num espaço ocupado por um grupo orientado por uma 

missionária vinculada a uma religião. 
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 A maioria das mães não trabalha fora e apenas seis dos pais possuem 

trabalho formal e com carteira assinada. Os demais não possuem emprego fixo 

e muitos vivem de biscates. A maioria das famílias tem baixa renda e 

sobrevivem do assistencialismo público. São proprietárias das casas, porém 

nem todas têm a posse do terreno, pois estão em loteamento irregular ou área 

invadida. 

 As atividades foram desenvolvidas com uma turma de 5º ano do 

Ensino Fundamental. Os alunos trabalhavam em grupos, conforme a 

distribuição das mesas. Mostraram-se receptivos, adoravam atividades 

diferentes e novidades, ainda mais quando impregnadas por um suspense.  

Costumavam questionar o que é feito e a forma como poderia ser feita. 

 A Proposta Pedagógica da instituição de ensino prevê um professor 

com perfil dinâmico, criativo, alegre e problematizador, que promova um 

ambiente tranquilo e acolhedor e que seja estimulador da autoconfiança dos 

alunos. As atividades realizadas com os alunos foram pensadas em acordo 

com esta proposta. Minha prática procurou manter um clima agradável e de 

bem estar na sala de aula, uma vez que os alunos vêm de lares mal 

estruturados e de poucos recursos, não recebendo do seu lar os incentivos 

para manterem-se na escola, precisando assim, sentirem-se acolhidos e 

queridos pela professora. 

1.2 Contexualizando o objeto de estudo 

 

Durante a realização de algumas atividades relacionadas ao estágio 

obrigatório, evidenciou-se uma dificuldade quanto ao desenvolvimento 

cognitivo dos alunos: a falha na qualidade da leitura e da escrita. 

 Apesar de serem curiosos, faltava-lhes clareza ao expressarem-se 

oralmente, também apresentavam uma escrita sem consistência e leitura sem 

atenção à entonação, ritmo, o que dificultava a compreensão da mesma pelos 

ouvintes. Eram pequenos obstáculos que os deixavam no papel de 

expectadores e não de autores do conhecimento, apresentando rendimento 

escolar aquém do que poderiam, incapazes de se perceberem como 

integrantes de uma comunidade e modificadores da mesma e, 



 

 

consequentemente, incapazes de construírem um futuro diferente da realidade 

que vivenciavam. 

 Procurando desafiá-los durante as atividades realizadas, para que 

pudessem primar por uma boa leitura, para que demonstrassem uma escrita 

mais qualificada e fazendo com que passassem a expressar suas opiniões 

mais claramente, sentir-se-iam parte integrante da comunidade e futuramente, 

capazes de transformarem a realidade. 

 O uso das tecnologias foram auxiliares durante as atividades do 

Estágio, pois o  uso de editor de textos, pesquisas na web, máquina digital, 

serviram como recursos para ampliar vocabulários, explorar a leitura, a escrita 

e a oralidade. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

O conhecimento da realidade escolar e das falhas que levaram os 

alunos a apresentarem algumas dificuldades na leitura e escrita, representaram 

apenas o diagnóstico.  O que então levou a procura de referenciais para uma 

proposta de trabalho que respeitasse os saberes dos alunos e fizesse com que 

os mesmos tivessem envolvimento na construção de novos saberes.  

Este capítulo se propõe a definir e apresentar alguns esclarecimentos 

sobre a alfabetização e o letramento, com o objetivo de justificar os referenciais 

teóricos apresentados a seguir. Momento de expor a reflexão sobre a 

contribuição da escola no propósito de ter alunos que exercitem a  exploração 

de materiais diferenciados e de vivenciar as oportunidades com os 

conhecimentos já adquiridos. 

2.1 Definindo termos 

 
Para localizar minha inquietação, vale relembrar que a escolarização 

no Brasil é um processo que vem sofrendo modificações e modernizações. Há 

tempos, a escola só alfabetizava e informava, hoje, pretende formar cidadãos e 

surge assim uma necessidade maior na compreensão e indagação do que se 

pretende. 

 Sendo a escola o local onde a criança tem contato sistêmico com a 

leitura e escrita, sobressai a necessidade de refletir sobre a forma como a 

instituição de ensino tem contribuído para a formação de novos leitores, o que 

poderá refletir diretamente na formação de bons escritores, mas que além 

disso, certamente resultará em um indivíduo pronto para exercer com 

responsabilidade a democracia com autonomia. 

 



 

 

 Assim, alfabetização o que é? 

 De acordo com Bueno (2000), “Alfabetização, sf. Ação de alfabetizar, o 

ensino da leitura e escrita.” 

 Rojo (2004) apresenta alfabetização como o processo de 

decodificação de grafemas e fonemas, que leva ao acesso significativo da 

linguagem de texto, portanto, uma capacidade focada na decodificação do 

texto. 

 Mas, letramento o que é então?  

 Soares (2001) coloca o letramento como uma nova prática, onde além 

de aprender a ler e escrever, o indivíduo faz uso destas aprendizagens, 

respondendo as exigências de leitura e escrita que a sociedade faz 

continuamente. Os estudos de Soares ainda evidenciam o letramento como um 

complemento a alfabetização e, portanto, reforçando a necessidade de se 

explorarem as várias capacidades de leitura e de escrita, assim, alfabetização 

e letramento são processos indissociáveis, complementares. 

Assim, em acordo com os princípios do letramento, descritos por 

Soares (2001), a preocupação com a qualidade da leitura e da escrita dos 

alunos, mostrou-se de grande importância, pensando-se além da qualificação 

da aprendizagem, um modo de os alunos perceberem-se como atuantes e 

modificadores da realidade, inserindo-os num contexto cultura. 

2.2 Teorizando 

 

Só na verdade, quem pensa certo, mesmo que, às vezes, 

pense errado, é que pode ensinar a pensar certo. 

(Paulo Freire, 1996, p.27) 

 

A preocupação em fazer dos alunos construtores e atores da 

aprendizagem foi uma constante durante as minhas atividades de estágio, para 

tal, levei em consideração as condições internas dos alunos em relação ao 
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meio, procurando ter sempre presentes a maturação e as experiências de cada 

um. 

“Construtivismo não é uma prática, ou um método; não é uma técnica 
de ensino nem uma forma de aprendizagem; não é um projeto 
escolar; é, sim, uma teoria que permite (re)interpretar todas essas 
coisas, jogando-nos para dentro do movimento da história – da 
humanidade e do universo” (BECKER, 2001, p. 72). 

  

Considerando as afirmações de Becker (2001) deixar os alunos 

explorarem os materiais, descobrirem informações, levantarem hipóteses, para 

então questioná-los e direcioná-los às conclusões, sem oferecer-lhes 

respostas, foi uma atitude adotada como proposta durante este estágio. 

Demonstrando assim, que meus alunos têm capacidade de assimilar e de 

apropriar-se de um novo conhecimento e por fim, uma aprendizagem. 

Este mesmo autor considera o sujeito como um projeto a ser 

construído e o objeto da ação também, colocando que o sujeito e objeto não 

possuem prévias, mas se constituem mutuamente, o que revela que a ação do 

sujeito sobre o objeto é o conversor para a aprendizagem, onde a construção 

leva ao conhecimento. Estes como princípios da teoria construtivista, onde se 

tem a oportunidade de inventar e (re)inventar o mundo em que vivemos e nos 

colocarmos como sujeitos atuantes no mesmo. 

Propor a junção da alfabetização e do letramento, como uma forma de 

qualificar o processo de conhecimento, de um novo olhar sobre o ensino e a 

aprendizagem da leitura e da escrita, Betolila e Soares (2007, p.1) coloca:  

A criança deve entrar no mundo da escrita usando dois „passaportes‟: 
precisa apropriar-se da tecnologia da escrita, pela alfabetização, e 
precisa identificar os diferentes usos e funções da escrita vivenciando 
diferentes práticas de leitura e escrita, pelo processo do letramento. 

 

Geraldi (1999, p.86) defende as práticas de leitura de texto na escola, o 

que reforça o uso de textos que levem os alunos a serem leitores, afirmando: 

“Recuperar na escola é trazer para dentro dela o que dela se exclui por 

princípio – o prazer – me parece o ponto básico para o sucesso de qualquer 

esforço honesto de incentivo à leitura.” 



 

 

Como forma de recuperar este prazer em ler, Geraldi (1999) apresenta 

três princípios que passam pelo respeito à caminhada dos alunos enquanto 

leitores, o que sabem, o que conhecem do que gostam; respeito as indicações 

trazidas e propondo um circuito do livro onde usariam as sugestões dos alunos, 

colegas,curiosidades, além, da biblioteca da sala, da escola e ainda como parte 

deste princípio, propiciar o maior número de leituras, mesmo que os alunos não 

cheguem a se os interlocutores desejados por nós. 

 Cabe a cada educador ter em mente a necessidade de tornar os 

alunos interlocutores das leituras, relacionando ideias de um a outro, 

explorando mais dinamicamente os textos, considerando ser necessário 

entender o que é ler, escrever e oralizar, como uma forma de possibilitar outras 

aprendizagens. 

Rojo (2004, p.1) aponta que as práticas de leitura da sociedade 

brasileira não levam a formação de leitores eficazes, afirmando: “Ler continua 

sendo coisa das elites, no início de um novo milênio.” 

Considerando-se que esta afirmação deva perder seu sentido, são 

necessárias práticas que valorizem cada capacidade aprimorada, bibliotecas 

que despertem a curiosidade e a apresentação de materiais de leitura em 

vários formatos, reforçando a necessidade de apresentar aos alunos a 

oportunidade em qualificar sua leitura, lendo. 

Durkheim (1977, p.3), já afirmava “Construir esse ser social em cada 

um de nós tal é o fim da educação.” Afirmando que a sociedade é o caminho 

que leva ao tipo de educação que temos hoje e somente pela educação os 

saberes e conhecimentos podem ser transmitidos. Sabe-se ainda que toda 

criança adquire na escola uma ampla bagagem de conhecimentos, porém não 

se pode negar que a mesma tem já consigo a sua própria experiência e 

conhecimentos. Pensando que a sociedade influencia em nossos passos, 

precisamos seguir na busca por condições de uma educação mais de acordo 

com a realidade que vivenciamos e que realmente busque o crescimento e 

aprimoramento pessoal. 

Reforça-se aqui a necessidade de uma maior atenção às práticas de 

letramento, propondo a diversificação de atividades que as qualificassem, 
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sugerindo práticas de leituras variadas, onde os alunos não lessem somente 

para completar os exercícios, mas uma leitura por ler, por prazer. Rojo reforça 

a importância na escolha dos textos, pontuando a coerência com as vivências 

dos alunos e o confronto com a realidade. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais propõem preparar os alunos 

para uma leitura cidadã, quando orienta: 

Se o objetivo é formar cidadãos capazes de compreender os 
diferentes textos com as quais se defrontam, é preciso organizar o 
trabalho educativo para que experimentem e aprendam isso na 
escola. Principalmente quando os alunos não têm contato sistemático 
com bons materiais de leitura e com adultos leitores, quando não 
participam de práticas onde ler é indispensável, a escola deve 
oferecer materiais de qualidade, modelos de leitores proficientes e 
práticas de leitura eficazes. (BRASIL, 1997, p.55) 

 



 

 

3 LENDO E OUVINDO, CRIO E APRENDO!! 

“Não haveria criatividade sem a curiosidade que nos 

move e que nos põe pacientemente impacientes diante do 

mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo que 

fazemos.” 

(Paulo Freire, 1996, p.32) 

 As atividades que descrevo a seguir fazem parte de um conjunto de 

estratégias que visaram reforçar a falha que apresentavam os alunos da turma  

em que foram realizadas as atividades relativas ao estágio supervisionado 

obrigatório, e que reforçavam a necessidade de um olhar mais atento, 

pontuado na qualidade da leitura, e consequentemente, da escrita. 

 Foi necessário explorar atividades que incentivassem a leitura dos 

alunos, de forma agradável, mas onde se pudessem reforçar, além disso, a 

entonação, ritmo, diversificando os assuntos, direcionando para uma melhor 

compreensão e que, primordialmente, levasse a todos ao prazer de ler. 

 Rojo (2004) e Soares(2001) colocam que as capacidades de leitura e 

escrita precisam ser exploradas de formas variadas, com este intuito, foram 

usadas estratégias que passo a descrever a seguir, no próximo item deste 

trabalho. 

3.1 Entre outras coisas 

 

Foi intensificada a Hora da Leitura, um momento em que os alunos 

escolhiam entre livros, revistas ou jornais da biblioteca da sala de aula para 

que fizessem uma leitura livre, sem outro objetivo que não o do exercício da 



 

  

18 

leitura, num período de aproximadamente  trinta minutos, por duas vezes na 

semana.  

Por vezes, após a leitura do dia e como forma de socializar e  

aprimorar a expressão oral, alguns alunos liam trechos que julgavam 

interessantes ou ainda, relatavam aos colegas o assunto do livro, 

recomendando-o como uma leitura atraente. 

A biblioteca escolar é formada por um grande acervo de livros, com 

títulos variados e está a disposição dos alunos, o que aumentou a disposição 

dos mesmos, que já vinham realizando retiradas semanais de obras para a 

leitura em casa. 

O uso do poema “Maluquices do H” de Pedro Bandeira foi uma 

estratégia empregada para introduzir a noção de dígrafo e foi bastante 

produtiva. Em formato de um poema divertido, os alunos perceberam através 

da exploração dos sons das palavras as diferenças encontradas e que o h não 

acrescentava na palavra, assim, não representava acréscimo de som. 

A atividade reforçou a importância de uma referência para a construção 

da aprendizagem, um momento de interação, onde os alunos puderam concluir 

através da observação e troca de idéias de todos, foi um momento em que 

todos os alunos participaram e partiram juntos para a busca de uma conclusão 

coletiva e que resultou numa nova aprendizagem, uma vez que observam o 

uso dos sons (fonemas) em outras palavras. 

Como reforço ao ato de ler e como escrever, uma maneira empregada 

foi o uso de tiras com falas de Chico Bento e Zé Lelé. Os alunos refletiram 

sobre as diversas formas de linguagem e de expressão. Preocuparam-se em 

comparar as falas e procurar a entonação adequada para cada uma, 

promovendo um momento de leitura clara e fluente do grupo, onde todos 

perceberam os erros e os corrigiram sem dificuldades. 

Reforçando que se fala de uma maneira e escreve-se de outra, mas 

lembrando da formalidade, que há diferenças de fala e de escrita. Os alunos 

sabem que cada grupo tem uma forma de falar diferente das demais e que eles 

próprios falam diferente da professora. 



 

 

Também, como estratégia para que os alunos produzissem uma escrita 

mais consistente e crítica, foi usada a prática da autoavaliação.  Após a 

primeira produção, os alunos deveriam através dos critérios descritos da 

autoavaliação, reescrever sua produção, modificando-a conforme as falhas que 

eles mesmos encontravam. O que os levou a observarem mais atentamente o 

que iam escrevendo, resultando numa melhora significativa, mais consistente e 

mais coerente. 

 
Figura 1: alunos realizando atividades de re-escrita 

3.2 A feira do livro 

 

A proximidade com a Feira do Livro do Município de Sapiranga e a 

anunciada presença do ilustre Pedro Bandeira, fez surgir por parte dos alunos 

o interesse em conhecer obras do escritor. A primeira atividade proposta após 

conhecer um pouco da vida do autor, se deu por uma roda de poemas de 

Pedro Bandeira, o que salientou ainda mais a dificuldade na expressão oral e 

entonação. 
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Figura 2: Pedro Bandeira autografando livros da escola. 

 A partir daí, iniciei uma estratégia nova com a leitura de um trecho por 

dia, do livro “O Fantástico Mistério de Feiurinha”. Momento oportuno onde fiz 

uso de entonação, levando os alunos a perceberam que o segredo de uma boa 

leitura estava em conhecer o que se lia e que “a pontuação também deveria ser 

lida”. Ao final de cada momento, os alunos estavam sempre curiosos por saber 

da continuidade e sempre diziam: “Ai, só mais um pouco!”, ou então, “Logo 

agora! O que vai acontecer depois?” Deixando sempre um pequeno mistério 

para a aula seguinte e o final da história para depois da sessão de cinema com 

o filme “Xuxa em o Mistério de Feiurinha”. 

 Após conhecerem o livro e o filme, foi realizado um pequeno sarau, 

quando se comparou as duas obras, verificando pontos em comum e as 

adaptações e, só então, os alunos conheceram o desfecho do livro. 

 A oportunidade de ver o escritor e participar de uma conversa 

incentivou-os a ler ainda mais, partimos então para a leitura de várias de suas 

obras. Foi feito inclusive a leitura do folder do evento e partir daí, também 

aconteceram atividades onde os alunos puderam explorar a leitura e escrita. 

Como roteiro para a visitação, os alunos deveriam fazer uma listagem com as 

atividades que gostariam de participar e a justificativa para a tal escolha, após 

a leitura das listagens, foi feita uma eleição que julgou a resposta mais 



 

 

convincente e a proposta a ser seguida na visitação. Foi um momento em que 

houve necessidade de uma escrita clara e objetiva, relatando o que era do 

interesse do aluno e procurando convencer os demais colegas sobre a escolha 

a ser feita. 

Durante a Feira, o roteiro incluía uma palestra espetáculo com o 

contador de histórias Roberto de Freitas. Foi um momento mágico, onde os 

alunos maravilhados perceberam a necessidade e a beleza de uma fala e de 

uma leitura com entonação adequada. 

De volta da Feira e depois de ver várias obras de Pedro Bandeira, os 

mesmos solicitaram que explorássemos ainda outras obras do autor. Estas 

passaram a ser utilizadas na Hora de Leitura e para minha satisfação, os 

alunos passaram a ler obras de outros autores, com mais conteúdo e maior 

número de páginas. 

O uso do ritmo e da entonação de voz, fez com que os próprios alunos 

percebessem a falta de alegria e de vida em sua leitura, aumentando o 

entusiasmo e a vontade de ler cada vez mais, para assim, também melhorarem 

a compreensão e a escrita.  

A roda de poemas de Pedro Bandeira passou a ser explorada através 

de ritmos e depois de alguns ensaios, foi apresentada aos pais do Dia da 

Família na Escola. Este momento recebeu muitos elogios e demonstrou os 

progressos de alguns alunos, com destaque para uma ótima expressão oral. 

3.3 Olimpíada da Língua Portuguesa 

 

A Olimpíada da Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, é uma 

iniciativa do Ministério da Educação, da Fundação Itaú e com a coordenação 

técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação Cultura e Ação 

Comunitária (Cenpec). A olimpíada é um projeto desenvolvido em escolas 

públicas, apresentando uma sequência didática formada por um conjunto de 

oficinas e atividades sobre poesia, organizar de modo a facilitar a progressão 

das habilidades de leitura e escrita, envolvendo conteúdos da língua 

portuguesa. 
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A aplicação das oficinas requeria leituras, pesquisas e estudos que 

incentivam um novo olhar sobre a realidade, desde modo, foi mais uma 

estratégia utilizada para reforçar as atividades do foco desta pesquisa. 

Iniciando as oficinas, realizei um levantamento para perceber os 

conhecimentos dos alunos sobre poesia, seguida de uma primeira produção, 

como forma de perceber os conhecimentos dos alunos. 

Seguindo, foram propostas atividades para que os alunos 

conhecessem alguns poetas e poemas consagrados da literatura brasileira, 

dando importância ao ouvir e dizer poemas, percebendo o tema e ensaiando 

para a leitura em voz alta. 

Dando prosseguimento, foi preciso estudar a estrutura de um poema, 

as rimas, as figuras de linguagem, metáforas, a sonoridade, os poetas 

populares, conceitos de estética, estudar o local onde os alunos vivem, listando 

belezas e riquezas, para então criar um novo olhar, mais original e assim 

concluir, realizando a escrita de um novo poema, com maior qualidade e 

segurança. 

Os progressos entre a primeira e a última produção foram muitos. Os 

alunos passaram por várias etapas de escrita, justificando os estudos atentos e 

rumo a um olhar mais rico e poético. Pouco a pouco os objetivos propostos 

foram assimilados, o que se tornou evidente nas produções dos alunos e pode 

ser observado nas figuras que seguem. 



 

 

 
Figura 3: Primeira versão do poema vendedor da Olimpíada da Língua Portuguesa a nível 

escolar 
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Figura 4: Versão final do poema vencedor da Olimpíada da Língua Portuguesa a nível escolar 

 

3.4 Usando as tecnologias 

 

A tímida expressão de projetos de aprendizagem (PA), foi uma das 

estratégias de qualificação através do uso de tecnologias, também foi um 

momento de expressão, quando os alunos precisaram exercer a democracia, 

respeitando opiniões e conversando para o início de uma atividade 



 

 

colaborativa. Após a escolha dos temas, que foram um pouco modestos, os 

alunos precisaram convencer os colegas a fazerem parte do grupo para dar 

continuidade com as pesquisas. Foi necessário usar as habilidades de leitura e 

escrita, além de concentração e conhecimento das ferramentas de editor de 

texto do computador. 

 Sempre com a orientação da professora, os alunos seguiram firmes 

em suas pesquisas e na produção escrita como forma de expressão das novas 

aprendizagens. Cada grupo, além do texto final, fez apresentação oral da sua 

questão de investigação, como forma de socialização. 

 Como forma de conhecer melhor o lugar onde vivem, a professora 

levou os alunos para a rua, com a intenção de fotografar os problemas da 

localidade. A atividade foi apenas o início de várias produções, desde escritas, 

orais e artísticas. Perceber por fotos a realidade fez os alunos envolverem-se 

nas atividades e tornou-os mais críticos e atentos, perceptivos e a procura de 

solução para os problemas percebidos. 

 
Figura 5: atividade realizada em grupos, onde a partir de fotos da realidade, os alunos 

transformam o mundo. 
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Figura 6: Cartaz com atividades dos alunos exposto em mostra municipal 

A preparação de atividades para a Mostra do Saber do município foi 

outro momento em que se explorou a leitura e a escrita.  Atividade iniciada com 

a indicação de alguns sites e exploração dos mesmos. 

O interesse foi grande e os mesmos empolgaram-se com as 

habilidades que já haviam aprimorado. Aproveitando para observar a 

desenvoltura dos mesmos e acompanhar o que liam com questionamentos. Os 

alunos descobriram dicas interessantes e úteis e ainda exploraram uma página 

da revista Nova Escola. Após uma breve votação em as pesquisas, os alunos 

decidiram que seria usada como atividade sob responsabilidade da turma. 

Percebi uma desenvoltura bastante grande dos alunos com o uso desta 

tecnologia, demonstraram que sabem usar os conhecimentos e usá-los quando 

necessário. 



 

 

  
Figura 7: aluna apresentado trabalho de pesquisa 

 

  

3.5 COLHENDO RESULTADOS 

  

Procurando evidenciar as mudanças relacionadas à postura dos alunos 

perante a leitura, foram realizados questionamentos, para que demonstrassem 

seus sentimentos frente à nova prática. 

 Mostrando que houve uma considerável melhoria, em relação à visão 

da importância do ato de ler. 

A nova postura pode ser verificada nas respostas das questões: 

1- O que é ler na escola? 

2- Por que o ato de ler é importante? 

Algumas respostas relevaram a importância das atividades aplicadas, 

percebidas em: 

Aluna A: “Ler é um hábito muito importante para a vida, saber ler é escrever bem, 

na escola lemos muitos livros, textos, exercícios, etc.” 

 Aluna B: “Ler na escola é mais uma aprendizagem que a nossa professora 

Fabiane nos ensina a cada dia que passa.” 
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 Aluna C: “É um modo de saber e construir o futuro com aprendizagem e 

sabedoria.” 

 Aluno D: “Ler na escola é saber a leitura correta das palavras e ajudará em 

qualquer coisa que fizermos no futuro.” 

Aluno E: “Aprender, ensinar também. Sabendo ler, aprendo mais coisas.” 

 

Já quanto ao questionamento sobre a importância do ato de ler, os 

alunos pensam em questões práticas do cotidiano, como: 

 

Aluno E: “Porque, para eu fazer uma atividade vou saber ler, vou ser mais 

inteligente porque entendo o que estou lendo.” 

Aluno F: “Sabendo ler nós podemos ter um bom desempenho para o nosso 

futuro.” 

Aluno G: “Ler é importante porque nós vamos levar para vida toda e nunca mais 

esquecer, porque é uma coisa que ajuda.” 

Aluno D: “Agora quando pequenos não é tão, tão importante, mas quando 

crescermos vai fazer efeito, se sabermos ler quando adultos teremos melhor 

trabalho e se não sabermos ler, teremos vida e emprego ruim. 

 

  



 

 

4 CONCLUINDO UMA ETAPA 

  

A escola é o local onde se dão os primeiros passos para a construção 

da leitura e da escrita, portanto deve estar atenta aos seus princípios e cultivar 

alunos capazes de interagirem em sua sociedade, nunca se esquecendo da 

alfabetização como um processo abrangente que inclui as técnicas de 

letramento. 

Como foi possível perceber no desenvolvimento deste projeto reflexivo, 

mostra-se necessário que os alunos sejam bons leitores, oralizadores e 

consequentemente, bons escritores, reforçando que assim, passarão a 

compreender o mundo em que vivem. 

Durante o desenvolvimento das atividades do Estágio Obrigatório 

Supervisionado, percebeu-se claramente o progresso que os alunos obtiveram 

e crescimento do desenvolvimento cognitivo dos mesmos, na medida em que 

iam melhorando a leitura. 

A frequência das atividades de leitura ia fazendo com que lessem cada 

vez mais, adquirindo o gosto do ler por ler, passaram a ler além da sala de aula 

e dos livros que eram sugeridos. Passaram a fazer leituras mais complexas e a 

compreender melhor o que liam, sem a ajuda do professor como “interprete” da 

leitura. 

A cada progresso da leitura, juntamente a escrita também ia se 

qualificando e os alunos tornavam-se mais críticos e participativos. 

Durante os relatos, percebe-se o quão necessário é ser um professor 

com um olhar atento para perceber as dificuldades dos alunos e em ser 

comprometido com a aprendizagem dos mesmos. 
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Percebe-se que as atividades realizadas exploraram materiais variados 

e atividades que exploraram a mobilidade, dentro e fora da sala de aula, 

aproveitando inclusive os próprios eventos do calendário escolar anual. 

Para concluir, posso afirmar por hora, que alcancei os objetivos 

propostos, pois plantei uma pequena semente do querer saber, do poder 

procurar as respostas sozinhos e com certeza, fará com que os alunos 

possam, sozinhos, buscar o conhecimento que desejarem. 

Resta-me assim, esperar pela nova turma no próximo ano, e com ela 

aprender a ensinar mais um pouco, assim como Freire um dia idealizou: 

“Quem ensina aprende a ensinar e quem aprende ensina a aprender.” 
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