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“O importante é não parar de questionar”. 
 

Albert Einstein 

https://www.pensador.com/autor/albert_einstein/


 
 

RESUMO 
 

 
O presente trabalho foi elaborado com o intuito de alcançar os fatores que 
contribuem para o ensino da leitura e escrita no 2° ano do ensino fundamental da 
Escola Municipal Cândida Rosa Vilas Boas no Município de Capim Grosso Bahia. 
Tendo como problemática: “Como acontece o ensino da leitura e escrita no 2° ano 
do ensino fundamental do turno matutino na Escola Municipal Cândida Rosa Vilas 
Boas, Município de Capim Grosso Bahia?” A partir de pesquisas e investigações 
elaboradas por meio de livros referentes ao assunto, com dados inseridos no 
Trabalho de Conclusão de Curso I, com fundamentações de importantes teóricos 
como Paulo Freire (1989), Libâneo (1994), Lakatos (2003). Como também 
buscamos compreender como acontece o ensino da leitura e escrita na sala de aula, 
discutimos através do mesmo a importância da leitura no ensino fundamental e as 
estratégias utilizadas pelo professor. Conclui-se que a leitura e escrita na Escola 
Municipal Cândida Rosa Vilas Boas, ocorre pela seleção cuidadosa de livros, com 
atividades teóricas e práticas que envolve também o processo de ludicidade.  
 

Palavras-chave: Leitura; Escrita; Escola; Aprendizagem e Aluno. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

 
The present work was elaborated with the aim of reaching the factors that contribute 
to the teaching of reading and writing in the 2nd year of elementary school of the 
Municipal School Cândida Rosa Vilas Boas in the municipality of Capim Grosso 
Bahia. Having as problematic: "How does the teaching of reading and writing happen 
in the 2nd year of elementary school of the morning shift at the Municipal School 
Cândida Rosa Vilas Boas, Municipality of Capim Grosso Bahia?" Based on research 
and investigations elaborated through books related to the subject, with data inserted 
in the Work of Completion of Course I, with foundations of important theorists such 
as Paulo Freire (1989), Libâneo (1994), Lakatos (2003.As we also seek to 
understand how the teaching of reading and writing happens in the classroom, we 
discuss through it how the importance of reading in elementary school and the 
strategies used by the teacher. It is concluded that reading and writing at the 
Municipal School Candida Rosa Vilas Boas, occurs by careful selection of books, 
with theoretical and practical activities that also involves the process of ludicity. 
 
Keyboards: Reading; Writing; School; Learning and Student. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

                 

1. INTRODUÇÃO.........................................................................................................8 

2. A LEITURA E ESCRITA NO ENSINO FUNDAMENTAL.......................................9 

3. AS ESTRATÉGIAS DE LEITURA E ESCRITA.....................................................13 

4. A METODOLOGIA DO PROFESSOR APLICADA A LEITURA E ESCRITA.....17 

5. METODOLOGIA....................................................................................................21 

6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS...............................................................23 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS..................................................................................26 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....................................................................27 

 



8 
 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

      

          O presente trabalho objetiva contribuir para o processo de aprendizado 

através da leitura e da escrita em sala de aula; tanto nas séries iniciais, finais e 

ensino médio. Tendo como problema: “ Como acontece o ensino da leitura e escrita 

no 2° ano do ensino fundamental do turno matutino na Escola Municipal Cândida 

Rosa Vilas Boas Município de Capim Grosso Bahia?”. Vale ressaltar que, é 

necessário, que tanto o professor como o aluno deve ter a compreensão de que o 

ato de ler e escrever frequentemente desenvolve também a criatividade e o 

cognitivo. Ambos são responsáveis para o amadurecimento intelectual de todo 

cidadão. 

            Segundo Kleiman (2000), ler é fundamental para o educador refletir 

seriamente sobre a importância que ela tem para o educando como processo de 

ensino/aprendizagem, assim como a escrita que viabiliza e decodifica as palavras. 

Em uma sociedade em que prevalece a tecnologia e a transmissão de cultura, o 

educador precisa conhecer estratégias.  

          Assim, diante do exposto, o trabalho abordará o processo de leitura e escrita, 

através de uma abordagem comparativa e reflexiva dos estudos. Sabe-se que em 

determinadas situações, o educando apresenta algumas dificuldades que devem ser 

investigadas e analisadas para serem solucionadas, para que ocorra o aprendizado 

adequado. 

            À medida que a humanidade evolui, os desafios tornam-se cada vez mais 

difíceis, essa evolução depende muito da educação, portanto, devemos buscar cada 

vez mais ferramentas capazes de colocar na vanguarda das soluções, é por esse 

motivo que propomos as mais variadas formas de explorações textuais na relação 

ensino-aprendizagem como instrumento de apoio a tecnologia do futuro. 

          “A leitura do mundo precede a leitura da palavra”, afirmou Paulo Freire na 

obra intitulado A Importância do Ato de Ler (1989). Com essa afirmativa, Freire 

revela que o mundo que se movimenta para o sujeito em seu contexto pode ser 

diferente do mundo da escolarização. 
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          O objetivo geral deste conteúdo é formar sujeitos pensantes, críticos e 

capazes de se inserir numa sociedade letrada. Os objetivos específicos transcorrem 

de forma que o aluno possa ser despertado para o prazer pela leitura através de 

diversas fontes bibliográficas; contribuir para a reflexão crítica no processo de 

socialização; potencializar o processo de leitura e escrita com relação à tecnologia e 

transformar a simples informação em interesse pelo conhecimento; discutir sobre a 

importância do ensino da leitura no ensino fundamental; perceber as estratégias 

utilizadas da leitura e escrita; analisar de que maneira as estratégias utilizadas pelos 

professores no processo de leitura e escrita contribuem para o aprendizado do 

aluno. 

              O trabalho foi realizado através dos estudos bibliográficos, sites e 

discussões, análise de dados,  foi possível observar, enquanto acadêmico do curso 

de pedagogia que ainda existem professores que se baseiam em práticas mais 

conservadoras de ensino.  

 

2 A LEITURA E ESCRITA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

            Promover a leitura e escrita na escola é um desafio que requer muita 

competência. Sendo assim, deve haver um aprimoramento, tanto do profissional, 

quanto do aluno, pois é na escola que o educando vai pôr em prática toda sua 

experiência e aprimorá-la como subsídio para seu desenvolvimento de 

aprendizagem, como também é na unidade que o docente se depara com crianças 

de realidades distintas e mesmo assim deve atender a demanda e ainda observar as 

dificuldades de cada uma. 

 Não é apenas dever do professor que o aluno desenvolva sua aprendizagem, 

mas também da coordenação da escola, gestão, equipe pedagógica, enfim, são 

muitos os que trabalham com um só intuito, mas os principais responsáveis para 

contribuir no avanço dos educandos são os familiares, pois os mesmos precisam 

acompanhar o seu desenvolvimento, bem como o responsável pela turma, que tem 

convicção do que está aplicando em sala de aula e sabe também o momento de 

aplicar métodos e estratégias que possam contribuir para a aprendizagem do 

mesmo. 
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 Como visto acima, a aprendizagem é um procedimento complexo, quando 

enfatizamos a leitura e escrita, estamos falando de um foco na aprendizagem que é 

de suma importância e que deve ser visto e trabalhado de maneira cuidadosa, para 

que os estudantes não se tornem apenas decodificadores, mas que sejam capazes 

de ler, interpretar e diferenciar qualquer gênero textual a que sejam submetidas, 

uma criança alfabetizada consegue pesquisar, buscar, comparar e em seus 

momentos de curiosidade ela pode questionar, pode ler algo para tirar suas dúvidas, 

seja em uma revista, jornal ou até mesmo pela internet, para aquelas que têm 

acesso. Por sua vez, os alunos que não vivem em uma família letrada e com poucos 

recursos, esses irão ter um menor acesso a esse universo de pesquisas que ajudam 

e aprimoram na leitura e escrita, nesse caso é preciso que haja ao seu dispor, 

mesmo que seja na sala de aula, ferramentas para que continue se interessando em 

aprender e em desenvolver suas capacidades, obviamente que cada professor vai 

ter sua metodologia, mas é preciso que o foco seja acrescentar na capacidade de 

aprender de seus alunos, dessa forma, não somente irão desenvolver a leitura e 

escrita, como também serão mais desinibidas e capazes de superar qualquer 

desafio. 

            Para Antunes: 

“O discente ao chegar à escola para se alfabetizar, já tem domínio 

sobre algumas competências, em especial, a verbal, pois já possui 

ideias próprias adquiridas no contexto familiar” (ANTUNES 2003, p. 

94). 

 

 Nessa fase de aprendizagem as crianças estão sempre buscando algo novo e 

isso deve ser aproveitado e estimulado, usar diversos recursos é algo que influencia 

bastante, pois quando o aluno está diante de materiais diferentes ele sente a 

necessidade de observar esses materiais, que podem ser revistas, jornais, placas, 

figuras e imagens, pois sabemos que existem estudantes que aprendem ao 

visualizar, outros ao ouvir e outros ao fazer, por isso cada fator deve ser 

considerado. 

 Existem situações de inquietude por parte de muitos alunos, todos nós já 

sabemos ou vivenciamos um mau comportamento e sempre julgamos como falta de 
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educação, mas é preciso levar em conta que em muitas dessas ocorrências a 

criança utiliza esse tipo de comportamento para disfarçar a sua dificuldade, é aí 

onde entra também ajuda de outros profissionais para que possam acompanhar e 

dar a devida assistência ao professor, dando os passos certos para ver avanço na 

aprendizagem não somente da leitura escrita, como também dos demais conteúdos. 

 Em muitos outros casos foram relatados também a questão da comunidade 

onde esses alunos vivem, aonde muitos alunos vêm de famílias letrados e tem 

acesso a conteúdos e podem fazer leituras, outros não têm acesso a nada, inclusive 

não são incentivados e alguns pais ou familiares por dificuldade preferem que essa 

criança ou adolescente trabalhe, ao invés de ir para escola, então o professor acaba 

recebendo isso como um desafio imenso. Para mudar essa realidade, não só o 

professor, mas toda a equipe deve buscar meios e tentar incentivar e levar a 

compreensão para esses pais e mostrar aos mesmos a importância do seu filho 

frequentar e se dedicar a escola. 

 Sabemos também que é uma realidade de muitos pais deixarem que seus 

filhos fiquem na escola e cumpram uma carga horária escolar somente por interesse 

de algum benefício do governo e quer manter esse benefício e não pela 

preocupação com a aprendizagem de seu filho, muitas das vezes até menosprezam 

a capacidade dessas crianças ou adolescentes, pensando que por elas terem 

dificuldades na leitura e escrita, na matemática, no português, geografia, ou demais 

disciplinas e conteúdos, não querem admitir que essa criança possa ter outras 

capacidades, como pintar, desenhar, cantar e tudo isso leva a cultura, o esporte, por 

exemplo, é algo muito importante que faz parte da vida educacional, ele ajuda a criar 

regras, a inovar as ideias do aluno, além instruir a uma sobrevivência em sociedade. 

 Ao falar em sociedade, a gente percebe que não é uma tarefa fácil viver em 

sociedade, é preciso saber muito, essa aprendizagem o aluno adquire na escola, 

entrar e sair de uma cidade que você não conhece, requer saber ler, saber distinguir, 

desvendar placas, avisos, então é importante que o aluno saiba ler corretamente. É 

preciso haver um desenvolvimento para quando o mesmo tiver um trabalho, uma 

entrevista, para que ele não sofra imensas dificuldades ao lidar com situações em 

que de repente ele tenha que ler em voz alta, tenha que apresentar algo a  equipe, e 
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não irá obter êxito em conduzir a equipe se ele não for instruído o bastante pela 

escola e pela família. É importante defender esse direito, cada criança como cidadão 

no futuro tem de aprender e de absorver esses conhecimentos que lhe auxiliarão 

bastante durante toda sua vida e todas as experiências em que irá vivenciar. 

 Essa dedicação com a vida educacional da criança e do adolescente vai 

muito além do que foi dito e a leitura e escrita é a base para que o mesmo consiga 

alcançar diversos outros fatores, inclusive ela consegue ainda mais agregar ao seu 

potencial quando se sabe ler e escrever, por isso é importante que essas 

habilidades sejam levadas a sério, sejam estimuladas, sejam vistas como um fator 

primordial para aprendizagem. Sendo alfabetizada a criança saberá distinguir outros 

conteúdos, conseguirá com a linguagem visual observar melhor os mapas, com a 

linguagem oral e com a sua leitura conseguirá distinguir legendas com a escrita, por 

isso é muito importante que essa parte da vida de um estudante seja valorizada. 

 Junto a isso, faz-se necessário que se determine uma aprendizagem concreta 

para que o mesmo não decore textos, para que ele leia, interprete e consiga fazer 

um ditado onde escute e escreva de forma correta. 

 É nessa fase de ensino fundamental, neste público de segundo ano, onde 

algumas crianças inseridas na mesma sala de aula já possuem essa capacidade 

leitora e de escrita e outras não. É aí também onde nós cobramos como 

profissionais a leitura em voz alta, por isso deve ser trabalhado e levado em 

consideração a dificuldade de cada aluno, para quando forem realizadas essas 

atividades, não sejam colocados em constrangimento aqueles que ainda não 

dominam a leitura. Então é necessário buscar estratégias e coisas inovadoras para 

que isto seja alcançado, até que o mesmo passe a ter confiança, não somente no 

professor, mas em si mesmo, até que ele passa a se sentir mais à vontade com a 

turma e isso é interessante, a partir daí ele passa não somente ler em voz alta na 

turma, a escrever na lousa, como também passa a participar de todas as atividades, 

bem como projetos que envolvam mais salas ou até a escola. 

 Esse potencial também pode ser estendido para reuniões de pais e mestres, 

onde seu filho possa declamar uma poesia ou quem sabe possa apresentar uma 

música, ler um texto reflexivo, acontecendo isso, muitos pais que não têm 
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esperança, passam a ter e aqueles que têm reforça ainda mais a ideia de que é 

importante que o seu filho aprenda e que a leitura e escrita é o início para muitas 

outras descobertas. 

            Ainda para Kleiman (2000), o processo de leitura e escrita no contexto 

escolar são atividades iniciais para o desenvolvimento educacional de todo 

educando, por isso, há a necessidade destas habilidades serem instigadas aos 

alunos de forma mais expressiva, levando-os a sentirem-se leitores-escritores 

competentes, capazes de transformá-los continuamente no âmbito educacional. 

Assim sendo, em uma sociedade letrada, as crianças se relacionam com a 

linguagem escrita, percebendo sua utilização, características e modalidade muito 

antes de seu ingresso na escola. Aprender a ler significa aprender a ler o mundo, 

dar significado a ele. 

 

3 AS ESTRATÉGIAS DE LEITURA E ESCRITA 

                       

 Nas táticas empregadas pelo professor, para utilizar seu método é adequado 

que coloque um objetivo, desenhe linhas de melhoria, marque alvos, solucione 

possíveis enigmas, encontre saídas, torne mínima a repetição, eleve ao máximo os 

conceitos das crianças, inove nos recursos diariamente, trabalhe com 

profissionalismo e afeto. 

  É importante transmitir e desenvolver estratégias no ensino da leitura e 

escrita para os alunos. Quando se fala em leitura nós estamos falando em uma 

prática, a capacidade leitora está relacionada a várias outras habilidades, como a 

capacidade de descrever, codificar, decodificar, capacidade de interpretação e 

vários outros aspectos que estão ligados. Mas ela não se limita a nenhum deles. 

Leitura nada mais é do que um processo de interação por parte do leitor, o objeto 

que se ler a informação. A escrita é utilização de símbolos para exprimir as ideias 

humanas que representam sinais gráficos e sons. 
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 É preciso mostrar para a criança que ler e escrever não são simplesmente 

para fazer uma prova, existem várias finalidades, independentemente de qual seja 

ela, o educando precisa perceber desde cedo que a leitura e escrita pode atender a 

diversas necessidades, inclusive práticas. A criança deve ser estimulada à pesquisa, 

que é algo extremamente importante, esse hábito de pesquisar, consequentemente 

faz com que ela sempre fique diante da leitura buscando informações para aquilo 

que ela deseja. Quando a escola trabalha no sentido de levar o aluno a buscar, 

pesquisar e construir, buscando compreensão, ela vai gerar autonomia. As 

finalidades da prática escolar é justamente levar o aluno a autonomia. 

 O primeiro desafio do profissional da educação é fazer o aluno gostar de ler e 

escrever, gerar nele o prazer da leitura e escrita, ele tem que ler e escrever o que 

gosta. Existem estratégias básicas de leitura e escrita, quando o professor 

proporciona aulas produtivas respeitando o desenvolvimento de cada aluno, o 

mesmo é capaz de se alfabetizar e nesse sentido o professor é o estimulador, é 

aquele que desperta a curiosidade do aluno.  

É de grande importância que o educador se ponha no lugar dos personagens, 

assim a leitura ganha um encanto a mais na luta por conquistar uma criança leitora, 

a leitura constitui uma conexão de amor pelos livros, autores, bibliotecas, por 

circunstâncias que os educandos possam compartilhar ativamente de dinâmica nas 

histórias. Existem determinados pré-requisitos para o aprendizado da leitura e 

escrita, alguns exemplos são: Ambiente preparado; nível de desenvolvimento e 

maturidade do cérebro.  

 O docente precisa notar se o educando tem interesse de aprender a ler e 

escrever, observando se a criança está simulando como se estivesse lendo, se ela 

pede para ouvir histórias, manuseia livros, risca, pergunta os nomes das letras, entre 

outros. Mas se perceber que a criança não tem interesse, podem ser trabalhados 

estímulos efetivos e despertadores. Para auxiliar na escrita devem-se fazer 

atividades que a mesma perceba a forma das letras, escrevendo no quadro, 

recortando papel entre outros. Para que ela escreva com firmeza é importante 

instigar a pegar em lápis, canetas ou pincéis com atividades de ligar, fazer desenhos 

e copiar frases. 
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 Para alfabetizar é preciso levar o aluno a compreender a diferença dos sons 

das letras, e para isso deve-se ter um diálogo com as crianças, conversar com os 

alunos e contar histórias são atitudes fundamentais para o desenvolvimento da 

linguagem, por isso deve virar rotina. Dialogar sobre o dia na escola é de mera 

importância, dramatizando a leitura com frequência, os mesmos vão ouvindo e 

construindo conhecimentos linguísticos por percepção, que servirão como base para 

conhecer a linguagem escrita.  

 Ler textos mais elaborados ajuda a criar familiaridade com estruturas textuais, 

funções, formas, recursos linguísticos e sequência de texto. Os contos de fadas são 

muito ricos, pois trabalham no desenvolvimento psíquico, e trabalhando de maneira 

subliminar na mente da criança. Os contos trabalham de forma lúdica. Na mente da 

criança podem surgir frustrações e o conto interpretado pode estimular no equilíbrio 

emocional da mesma.  

 

“A metacognição na leitura trata do problema da compreensão feito 
pelo próprio leitor durante o ato da leitura. O leitor, em determinados 
momentos de sua leitura, volta-se para si mesmo e se concentra não 
no conteúdo. A metacognição envolve, portanto a habilidade para 
monitorar a própria compreensão [...], a habilidade para tomar as 
medidas adequadas quando a compreensão falha” [...] (LEFFA, 
1996, p. 46). 

 

É de suma importância que o mediador utilize mais de um método de 

avaliação para poder descobrir se o aluno aprendeu ou apenas decodificou. 

          O conhecimento do educando está junto ao sistema de ensino que cada 

instituição inclui em seus planos pedagógicos, o que a mesma privilegia como 

respeitável para desempenhar a leitura, diante do que a escola primária consiga 

alcançar através da evolução dos seus alunos. 

A leitura é uma ação pela qual as pessoas tendem a decifrar a alteração 

dentre os acontecimentos, por meio da leitura se abrange a diferença entre seres 

parecidos, entretanto com contos diferentes. A leitura é a conquista do sucesso 

individual e profissional, é o ponto onde todos podem desfrutar de seus imaginários, 
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de suas biografias, de suas prosperidades, independentemente de sua classe social, 

cor, local onde habita, podendo alcançar para sua história saberes individuais, 

resultando no esforço particular de cada pessoa. 

  Inserir a leitura na vida do educando deve adotar um critério pelo qual o 

docente alcance em sua rotina de trabalho e adentre na leitura como fonte de 

encanto e de liberdade, devem achar maneiras para despertar a curiosidade no 

aluno, precisa tornar o mais dinâmico possível o momento da leitura e escrita. 

  

            Segundo Rangel: 

“Para tanto, o processo de leitura, proposto por Freire dá-se a partir 

de temas significativos a experiência do aluno, e não subjugados aos 

critérios do professor. Busca debater aspectos que envolvem o 

sujeito e a sua interação com o mundo, para possibilitar uma melhor 

compreensão de sua identidade cultural” (RANGEL 2009, p. 104). 

 

A leitura, tendo como exemplo o espaço que o educando está acostumado a 

conviver, será mais fácil entrar nesse hábito de caráter mais admissível na rotina da 

classe, visto que o aluno consiga se conhecer dentro do parecer que o educador vai 

aplicar. 

          A leitura se torna difícil quando o leitor não pode fazer uso dos seus 

esquemas conceptuais e do seu conhecimento de mundo. Nesse caso, pode ser até 

possível lê-lo porque o cérebro processa as informações. Correlacionando a 

hipótese, é impossível que o aluno consiga em seus primeiros anos de escola 

aprender a ler se ainda não tiver um conhecimento prévio dos assuntos que estão 

dentro dos textos. 

            Assim sendo, compreende-se que tanto Freire como Silveira acobertam a 

aplicação da leitura empregando o conhecimento antecedente do alunado. Ao 

abordar a metodologia empregada para o exercício da leitura na introdução do 

ensino-aprendizado, a autora acima menciona a metodologia que melhor se aplica 
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para essa prática e quais os pontos que devem ser explorados através do corpo 

docente. 

            Nisso, o educando ao perceber o valor da leitura para sua vida, tende a levar 

o costume de ler, ele vai conseguir desenvolver fora da escola uma obrigação com a 

leitura, pelo qual o discente ganhará com isso, pois em uma quantidade pequena de 

tempo de técnica ele conseguirá ter capacidades para interpretar textos, conseguirá 

desenvolver melhor sua escrita. 

“[...] a preocupação dos educadores tem-se voltado para a busca do melhor 
ou do mais eficaz dos métodos, levando a uma polemica entre dois tipos 
fundamentais; método sintético e método analítico”. (Ferreiro & Teberosky, 
1985, p.18). 

A criança leitora passa por um processo amplo até conseguir uma visão de 

mundo que a leitura proporciona ao leitor, depois de estimular o ato de ler na vida do 

educando, dar início a se criar vias de diálogos que se interligam para dar definição 

ao que se lê, o cérebro começa a dar sinais de vida ao que está escrito, o 

pensamento se concretiza e os versos se juntam dando realidade a leitura. 

 

4 A METODOLOGIA DO PROFESSOR APLICADA A LEITURA E ESCRITA 

 

O professor deve trabalhar métodos que facilitem o aprendizado do 

educando, levando para a sala de aula conteúdos didáticos e prazerosos para que 

as crianças aprendam de forma fácil e lúdica. Um simples jogo de quebra-cabeça ou 

de cruzadinha, por exemplo, pode levar facilidade para quem está estudando, pois é 

uma forma de trabalhar o conteúdo de maneira que estimule a interpretação e 

aprendizagem do aluno. 

Para que o professor alcance os objetivos relacionados à leitura e escrita dos 

alunos, é preciso que haja uma dedicação necessária, onde deverá buscar e dispor 

de tempo para realização de projetos, seja a curto, médio ou longo prazo. 

Esses projetos precisam atender a demanda dos alunos e estar de acordo 

com a realidade dos mesmos, devem ser atividades que desenvolvam 
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aprendizagem através da realidade do aluno, o que é de mera importância e 

necessário, os mesmo se sentirão entusiasmados e dispostos a buscar 

conhecimentos.  Além de ser preciso uma dinâmica que de fato agregue naquilo que 

está sendo buscado. Não podemos esquecer também dos gêneros textuais, algo 

que é enriquecedor quando se trata da aprendizagem da leitura, na escrita por sua 

vez, são considerados diversos fatores, entre eles está à caligrafia, a acentuação e 

tudo isso precisa ser levado em consideração. 

Visto e analisado a realidade dos alunos, deve-se também procurar saber se 

em seu cotidiano eles têm acesso à leitura e escrita, se fazem parte ou não de uma 

família letrada e até mesmo se têm acesso a meios de escritas básicos, como o 

envio e recebimento de cartas, bilhetes e mensagens através de aplicativos do 

cotidiano no qual estamos inseridos. 

O docente aplicando atividades estimuladoras em relação à leitura e escrita 

leva o conhecimento de forma ampla. Trabalhar em grupos é indispensável para que 

cada um saiba a importância de unir conhecimentos e troca de experiências, 

levando o conteúdo para um todo e construindo em conjunto.  

As atividades em equipe também agregam bastante quando se trabalha de 

uma forma dinâmica, pois assim é possível promover jogos relacionados ao tema, 

propor desafios e gerar uma espécie de competição entre as equipes, sem contar 

que isso não ajuda somente no conteúdo aplicado, mas reforça e estimula o prazer 

do aluno por fazer parte da turma, melhora na comunicação e atribui em demais 

aspectos como a coordenação, a atenção e a percepção do mesmo. 

O profissional de sala de aula tem o papel de ensinar conteúdos pra os seus 

educandos. Independente da disciplina seja de português ou até mesmo 

matemática, o professor precisa exercitar as crianças com muita leitura e escrita, 

alunos aprendem a escrever escrevendo e a ler lendo, os momentos de leitura 

começam a funcionar quando eles acontecem e se repetem. Toda e qualquer 

matéria precisa ter eventos de leitura, na sala de aula o educador deve criar um 

ambiente estimulante fazendo com que o aluno leia e interaja com qualquer que seja 

o conteúdo. 

 O professor deve trabalhar fazendo leituras colaborativas, leituras em grupo, 

pedindo para seus alunos dramatizarem, e também musicar a leitura, com efeitos de 

sonoplastia como, palmas, batuques, assovios ou até mesmo pegar um violão e 
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acompanhar, esse tipo de leitura faz com que o discente lembre, pois é algo que 

marca. É preciso instigar o mesmo com estratégias marcantes como foi citado 

acima. Uma história pode tornar uma aula muito produtiva pra quem está 

aprendendo, ao dar uma folha em branco enquanto se conta, pedindo pra que os 

mesmos desenhem o que estão ouvindo, mesmo que no fim saia rabiscos, é de 

mera importância, pois ali de fato é uma construção marcante que resulta em 

aprendizagem. 

 Sabemos que existem vários fatores que atrapalham no desenvolvimento de 

aprendizagem de cada criança, dificuldades familiares e diferenças sociais são 

alguns dos problemas que podem atrapalhar na construção do indivíduo, com isso 

sabemos que infelizmente, mesmo no segundo ano do ensino fundamental alguns 

alunos não conseguem escrever seu próprio nome. Percebendo essa deficiência o 

professor deve criar táticas para nivelar e aprimorar o conhecimento. Existe uma 

estratégia que muitos professores esquecem e é de grande riqueza quando se 

trabalha na leitura e escrita, é a escrita do nome, o nome ele identifica 

individualmente cada uma das crianças, é um tanto importante, pois é através do 

nome que o aluno é chamado, é uma das primeiras palavras que cada um começa a 

escrever, tanto é que existem pessoas que não foram alfabetizadas, não conseguem 

ler, mas sabem fazer o seu nome.  

 Existem vários exercícios que trabalham a escrita e a leitura do nome, o 

professor deve escolher o que melhor se encaixa na turma e naquele aluno com 

mais dificuldades. Exercícios esses que podem auxiliar na escrita, na leitura e até na 

coordenação motora. 

 Organizar a sala de aula é muito importante, o professor deve torná-la muito 

agradável de acordo com o seu planejamento, promover um espaço de troca de 

conhecimento com participação de todos, organização essa que depende da 

proposta do professor e dos demais atuantes da equipe pedagógica. 

 Dentro dessa organização de sala de aula pode-se perceber que com a 

evolução da educação, os estudiosos incentivam que o processo de ensino seja 

cada vez mais ativo, para que todos possam participar e consigam ganhos 

significativos. 
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 É importante perceber que a estrutura da aula envolve criatividade e 

flexibilidade do mentor, o educador deve entender que nem tudo que ele planejou 

poderá acontecer no ambiente da sala de aula.  Muitas das vezes o mesmo tem um 

conteúdo muito importante a ser dado para os alunos, e ele planeja de uma forma 

muito organizada e bem sistemática, colocando experiências, atividades lúdicas e 

outros tipos de atividades, ou até mesmo tradicional, pode não acontecer da forma 

que foi planejada, pois a sala de aula é um ambiente dinâmico.  

 De acordo com Libâneo (1994), quando o professor for montar sua aula com 

metodologias adequadas, precisa se adequar a alguns passos didáticos, 

primeiramente a preparação e introdução da matéria, que é o primeiro passo, o 

professor deve preparar antes o conteúdo e saber como irá aplicar, tendo em vista a 

realidade de cada aluno. O tratamento didático da matéria nova; Consolidação e 

aprimoramento dos conhecimentos e habilidades; Aplicação; e controle de avalição, 

que deve atender aspectos e instrumentos avaliativos de uma maneira mais 

formativa. O professor de acordo, contudo acima, deve prestar atenção em tudo que 

pode melhorar a sua prática pedagógica. 

 A metodologia é meramente um caminho de qual método utilizar. É 

importante ter ciência de que o preparo e a gestão são elementos formidáveis para 

obter os objetivos de ensino. Os alvos de ensino propagam conhecimentos e 

habilidades a serem adquiridos, assimilando características locais e particularidades 

dos conteúdos de acordo com o nível dos alunos. 

 A partir do momento que o profissional segue um planejamento, tem 

conhecimento de sua sala de aula como um todo, conhece sua estrutura, não 

somente da escola, mas também do local em que a mesma está inserida, com 

certeza poderá seguir sua jornada com êxito. Sabendo então o que está fazendo e 

tendo consciência do benefício ou malefício que pode trazer ao aluno, o mesmo se 

organizará e com certeza poderá dar o seu melhor. 

 Dessa maneira serão capazes de formar cidadãos letrados, além de saber 

buscar de acordo com a necessidade que o aluno for apresentando, pois o mesmo 

irá além de um bom planejamento e saberá lidar com quaisquer imprevistos que 

foram aparecendo durante seu percurso de aplicação das aulas.  
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 Não devemos esquecer que o próprio aluno percebe, quando o professor 

realmente está preparado e tem propriedade para dirigir, seja um projeto de leitura 

ou de escrita, por isso o mesmo deve honrar seu posto e se dedicar ao que mais 

importa que é a aprendizagem de seus alunos. Por tanto, faz-se necessário afirmar 

que a metodologia do professor, quando é bem elaborada, faz uma diferença 

significativa, pois consegue atender aos requisitos do sistema de ensino e ir além, 

proporcionando em muitos casos, uma esperança, uma positividade que esses 

alunos podem não encontrar em suas residências.  

 Podemos ver então tudo que um bom profissional pode fazer para elaborar 

um ótimo trabalho, e isso não determina somente métodos de leitura e escrita, é 

muito mais abrangente e deve ser adotado para outros tipos de atividades, pois 

quanto mais informação o profissional busca, mais irá poder oferecer aos alunos, ter 

conhecimento do Projeto Político Pedagógico no início do ano e revisar sempre que 

preciso, permite que o professor saiba exatamente a unidade que está sendo 

inserido, permite saber qual o público irá atender e dessa maneira ele consegue 

descobrir seu público e orientar em suas maiores dificuldades. 

 

5 METODOLOGIA 

  
            Foi definido que a entrevista fosse feita em horário marcado e presencial, 

mas após o processo eleitoral Municipal de 2020, houve um aumento significativo de 

casos da covid-19 na cidade de Capim Grosso na Bahia, sendo assim, foi 

combinado entre as partes que a melhor maneira seria através de recursos que 

evitassem o contato físico. Então foi definido que seria   por meio de WhatsApp e e-

mail, preservando nossa saúde e a dos colaboradores da Unidade Escolar. 

            As entrevistas foram enviadas por e-mail, o agendamento para analisar o 

Projeto Político Pedagógico foi via aplicativo de mensagem, desde antes do 

aumento dos casos do novo Coronavírus. 

            Desde o início deste trabalho fez-se importante e valoroso o cuidado com a 

coleta de informações principalmente diante dessa circunstância. Por se tratar de 

leitura e escrita, fizemos questão de direcionar para a professora do segundo ano do 

ensino fundamental da Escola Municipal Cândida Rosa Vilas Boas, da turma que é o 
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nosso público alvo, perguntas referentes a sua metodologia de ensino com foco em 

saber direta e indiretamente como a mesma tem feito para descobrir e quais 

estratégias a mesma utiliza para ajudar a solucionar essas demandas relacionadas à 

leitura e escrita. 

            Ao coordenador pedagógico também foram destinadas algumas questões 

com intuito de saber a maneira em que o mesmo avalia esta importante 

aprendizagem em questão, se o mesmo tem desenvolvido projetos ou até mesmo 

buscado recursos e discutindo novas ideias sempre que necessário com a 

professora da turma. A partir disso conseguimos obter respostas por parte da 

professora, como descrevemos acima, estes dados foram devidamente analisados e 

inseridos juntamente com as informações dessa docente na análise e discussão de 

dados desde projeto. Por parte do coordenador infelizmente não obtivemos 

respostas, apesar da insistência. Porém não foi motivo que nos impedisse de 

prosseguir com nosso método, uma vez que suas informações eram somente mais 

um complemento, pois além de tudo que foi citado, é parte de nossa metodologia, 

buscar e pesquisar, com auxílio de autores de metodologia, que auxiliam nessa 

busca e referentes autores do nosso tema. 

            É importante ressaltar que não somente o professor, como também o 

coordenador pedagógico, como foi dito acima e ainda toda a equipe de gestão da 

escola são responsáveis para que ocorra o melhor ensino possível para esses 

alunos, visando não só o aprendizado dos mesmos, mas observando como os 

mesmos convivem, de que maneira os pais lidam com suas atividades, quais são as 

atenções prestadas e desenvolvidas. Por isto é importante ter uma atenção e um 

cuidado especial com esses alunos por parte de toda a equipe escolar, para que 

possam aprender de forma eficaz e se tornarem pessoas leitoras, pesquisadoras, 

pessoas que gostam de buscar informações e que valorizem o seu conhecimento e 

potencial na sociedade, lhes incentivando a um futuro brilhante. 

  

“[...] Ao projetar e realizar estudos de caso, várias táticas encontram-
se disponíveis quando se lida com esses testes, embora nem todas 
as técnicas ocorram no estágio formal de planejar um estudo de caso. 
Algumas delas ocorrem durante a coleta de dados, a 
análise de dados, ou durante as fases de constituição da pesquisa e são, 
por conseguinte, descritas em maiores detalhes nos capítulos 
subsequentes deste livro”. (Yin, Robert K. 2001, p. 60). 
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Pelo fato de ser um trabalho descritivo que envolve também a pesquisa de 

campo, esteve sempre em nosso objetivo trazer as inquietações necessárias para a 

resolução do nosso problema de pesquisa: “Como acontece o ensino da leitura e 

escrita no segundo ano do ensino fundamental do turno matutino na escola 

Municipal Cândida Rosa Vilas Boas Município de Capim Grosso Bahia?”. Buscando 

compreender e discutir a importância de pesquisar acerca desta proposta com 

compromisso e responsabilidade de entregar uma pesquisa coerente, tendo a 

sensação de termos alcançado importantes resultados deste tema que é crucial no 

ensino e aprendizagem do aluno. 

            Além de autores de metodologia, também utilizamos referências de muitos 

outros autores comprometidos com o ensino da leitura e escrita, entre eles estão 

Paulo Freire, Emília Ferreiro e Ana Teberosky. Que defendem o ensino que envolve 

os fonemas, a ludicidade, a questão em que a criança aprende enquanto se diverte, 

sem deixar também o método tradicional que é importante se levarmos em 

consideração que cada um tem sua maneira de aprender, seja ao ver, tocar, ouvir, 

entre outros fatores. Tudo isso faz parte de uma maneira inquietante de levar o 

conhecimento, e fez parte deste projeto fazer sempre novas descobertas a respeito 

deste tema, tendo a certeza que o mesmo proporciona uma ótima experiência. 

 

6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS 

 

Sabemos que a busca de dados e informações daquilo que estamos 

observando, que neste caso é o campo de uma unidade escolar, para 

desenvolvimento de conteúdos relacionados à leitura e escrita, pode ser de 

fundamental importância no momento em que for executado, tendo em vista este 

conceito, trazemos uma análise considerável de um PPP escolar, sendo do referido 

campo citado acima e as informações obtidas por meio de uma entrevista a 

professora da mesma, que será especificado abaixo. 

O Projeto Político Pedagógico-PPP é um documento que organiza as 

atividades pedagógicas da escola ao longo de um determinado período. Ele tem 

essa sigla pelo fato de sua elaboração considerar a realidade sócio econômica e 

cultural em que a instituição está inserida e as metodologias que serão praticadas, 
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ou seja, para ser efetivo, o PPP de sua escola não pode ser igual a de outra, já que 

está inserido em uma realidade diferente, a construção e a elaboração do mesmo é 

feita através de trabalho colaborativo que envolve toda a equipe pedagógica e a 

comunidade da escola. O projeto pode ser impresso em folhas de papel e 

distribuídos nos principais setores da escola, com isso qualquer pessoa, profissional 

ou aluno pode ter acesso. O documento pode ser referência para uma avaliação 

continua rumo aos objetivos estabelecidos. 

No dia 07 de janeiro de 2021, nós alunos formandos em Pedagogia da 

Faculdade de Ciências Educacionais Capim Grosso no Estado da Bahia, Joelison 

Araujo Rios e Tarcísio Correia dos Santos, pedimos para a direção da Escola 

Municipal Cândida Rosa Vilas Boas no mesmo município, uma autorização para que 

pudéssemos observar e analisar o PPP daquela instituição, a direção informou por 

meio de mensagens via WhatsApp que só seria possível disponibilizar o projeto no 

dia seguinte, pois o então governador do Estado Rui Costa estava fazendo uma 

visita na cidade. No dia seguinte fomos contatados pela instituição que infelizmente 

não poderiam disponibilizar o Projeto Político Pedagógico pelo fato de não ter 

encontrado o mesmo. 

Apesar de a escola ter nos recebido muito bem, infelizmente não pôde 

fornecer o Projeto Político Pedagógico, algo que deixa a desejar no sentido de 

responsabilidade por se tratar de uma empresa séria, vinculada ao município que 

atende a um público amplo e seleto. Sabemos ainda que o PPP de uma escola é 

algo que auxilia bastante no decorrer do ano letivo, além de ser algo que de certa 

forma ajuda a conhecer o contexto social da comunidade, sem contar, e como já fora 

citado, é um documento que precisa estar à disposição tanto da equipe pedagógica, 

gestão e coordenação, quanto para quem a solicite.   

 

“O projeto político-pedagógico, ao mesmo tempo em que exige dos 
educadores, funcionários, alunos e pais a definição clara do tipo de escola 
que intentam, requer a definição de fins. Assim, todos deverão definir o tipo 
de sociedade e o tipo de cidadão que pretendem formar”. (VEIGA, 1995, p. 
17). 

 

Diante da negativa da escola em relação ao PPP, o mesmo ocorre com a falta 

de resposta por parte do coordenador mesmo após persistirmos, ainda assim 
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conseguimos com a resposta do questionamento da professora, inserido logo 

abaixo, obter sucesso ao juntar as ideias, também por meio das pesquisas 

bibliográficas e observação do referido campo. Informações estas que foram 

descritas aqui de forma minuciosa e responsável. 

Nos dia 07 de janeiro de 2021, entramos em contato com o coordenador da 

instituição e com a professora da mesma, regente do segundo ano do ensino 

fundamental. Entramos em um acordo com ambos individualmente para enviar as 

perguntas via E-mail, assim evitando contato social pelo fato do crescimento de 

casos do Covid-19 após as eleições municipais.  No dia 12 de janeiro de 2021, 

recebemos o questionário respondido pela pedagoga formada na Faculdade de 

Ciências Educacionais Capim Grosso – FCG, que na época era conhecida como 

Fabes e pós-graduada na mesma. Infelizmente não obtivemos resposta por parte do 

coordenador da escola. Sabemos que é de total responsabilidade e compromisso do 

coordenador e da equipe gestora criar estratégias e traçar metas para melhorar o 

contexto escolar e comunitário, diante desta obrigação surge uma inquietação: Será 

que de fato a equipe da coordenação está preocupada com melhorias da 

comunidade escolar?  

Sobre as inquietações relacionadas ao nosso meio de pesquisa, tivemos por 

parte da Educadora Luisa Oliveira Gonçalves, que atua na área desde 1991, boas 

respostas coerentes que diante das mesmas pudemos fazer uma análise dos dados 

para enriquecer nosso trabalho de pesquisa.  

Questionamos a mesma a cerca do processo de motivação em meio à 

pandemia, onde sabemos que os alunos acabaram perdendo o contato físico com a 

escola. Em resposta via aos meios já citados acima, a professora destacou a 

dificuldade em encarar uma realidade tão distinta da que viveu durante 30 anos de 

carreira, sendo necessário trabalhar atualmente de forma remota, a mesma comenta 

ainda em sua resposta que acredita ser uma fase e que espera que em breve tudo 

volte ao normal e possa abrir as portas novamente para os alunos. 

Ao questionarmos a respeito de como estimular o foco dos alunos pela leitura, 

a mesma disse que são selecionados livros de forma cuidadosa, pois essa é uma 

das ferramentas primordiais para o desenvolvimento leitor da criança, mas que 

apesar de ser fundamental não é o único meio de trazer esse conhecimento para a 
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turma, pois existem várias ferramentas e que em um momento como este que 

vivemos o celular e outras ferramentas atreladas à tecnologia tem feito um grande 

diferencial no processo de aprendizagem. 

Ao ser interrogada em relação a escrita e de que maneira são aplicadas as 

atividades para desenvolver essa prática, a professora Luisa destaca que a 

ludicidade é muito importante, que isso traz aos alunos não somente a 

aprendizagem, mas além disso o prazer de estar no ambiente, de fazer parte de uma 

turma e de uma metodologia que se preocupa com o desenvolvimento tanto do 

conteúdo que está sendo aplicado, quanto com o bem estar e a vida social do 

estudante, pois as atividades dinâmicas têm o poder de favorecer tudo isso. 

Dessa maneira obtivemos respostas animadoras, demonstrando por parte da 

mesma uma animação e compromisso com seus alunos, além de reforçar a questão 

lúdica, que também citamos nesta determinada pesquisa, como um dos vários 

caminhos que podemos percorrer para ensinar com competência todos esses 

alunos, sabemos também que estes métodos devem ser levados a sério, que uma 

dinâmica não deve ser trabalhada por acaso, é necessário um objetivo a ser 

alcançado e claro, os resultados serão positivos.  

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

           

              Foi de grande importância estudar teóricos das áreas pesquisadas como; 

Ana Teberosky , Libâneo, Paulo Freire, Emília Ferreiro, entre outros. Teóricos esses 

que foram fundamentais para auxiliar no desenvolvimento desse projeto. Foi uma 

imensa satisfação poder realizar esse trabalho de conclusão de curso que marcou a 

nossa vida acadêmica, onde de fato pudemos ver o valor que um orientador e uma 

instituição têm para nós enquanto estudantes. Pois temos certeza que o conjunto de 

todas as coisas citadas acima fará de nós ótimos profissionais na área da educação. 

O presente trabalho teve diversas adaptações na pesquisa devido à 

pandemia do novo coronavírus. Mudanças também foram apresentadas por parte da 

escola na qual foi campo de pesquisa, ouve modificações na forma de trabalhar, 
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devido o distanciamento social, os professores, alunos e equipe escolar tiveram que 

se adequar ao “novo” normal. 

                 Este trabalho foi desenvolvido na Escola Municipal Cândida Rosa Vilas 

Boas no Município de Capim Grosso na Bahia, com a finalidade de mostrar a 

importância da leitura e da escrita, que deve estabelecer o processo no ensino-

aprendizagem da criança, a colaboração do incentivo do ato de ler nas séries 

iniciais, através da família, da escola e do poder público de formar leitores para se 

criar uma sociedade progressiva e convicta de seus direitos e deveres.  

                   A leitura e a escrita dão vida e poder aos que procuram, dão conforto e 

estabilidade, da confiança e liberdade, dando sentido às diversidades de mundo 

cultural que existe, a leitura é a alma e o coração da educação, a leitura seguindo a 

escrita é o sucessor de uma formação educacional comprometida com a evolução 

do receptor, é o encontro para amenizar a desigualdade. No ato de ler se menciona 

o aprender, o dividir, o acolher, o alimentar, o decifrar, o ensinar, o multiplicar 

sonhos, o formar cidadãos com conceitos éticos e morais. A leitura é a vida dentro 

dos livros, é a possibilidade mais real de se conhecer o mundo e tudo que tem nele 

em pouco tempo; a leitura é um conjunto de esperança para a humanidade. 

 Conclui-se que a leitura e escrita na Escola Municipal Cândida Rosa Vilas 

Boas, ocorre pela seleção cuidadosa de livros, com atividades teóricas e práticas 

que envolve também o processo de ludicidade.  
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