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1. Resumo: Este trabalho faz parte do projeto de Iniciação Científica Palavra: Leitura e 

Escrita no contexto escolar que visa compreender de forma crítica os modos como a leitura e 

a escrita são trabalhadas nas diversas áreas do conhecimento, em uma escola da rede pública 

de Várzea Grande. Devido à extensão do trabalho, para esta apresentação optou-se por 

apresentar a pesquisa feita com 174 alunos, que estudam nos anos finais do Ensino 

Fundamental, referente à leitura, na primeira etapa deste projeto, a fim de analisar como os 

alunos compreendem a leitura. Os dados foram processados com o auxílio do software 

EVOC. Esta pesquisa por estar em fase inicial aponta as possíveis estruturas da representação 

social direcionadas à leitura, que, posteriormente, serão verificadas com questionário e 

entrevista na escola. Por outro lado, os já dados coletados, na primeira etapa, mostram que os 

alunos estão, pelo menos, reconhecem a importância da leitura. E, na segunda etapa, nos 

direcionaremos a produção escrita. 

 

Palavras chave: Escola; Ensino-aprendizagem. Leitura e Escrita; Representações Sociais. 

 

2. Introdução 
 

 Este projeto visa compreender de forma crítica os modos como a leitura e a escrita são 

trabalhadas nas diversas áreas do conhecimento, porque as ações didáticas de leitura 

desenvolvidas apontam poucas capacidades envolvidas nas práticas exigidas pela vida que se 

vive.  

 Nesse contexto, na busca de compreender a maneira de como o aluno se percebe 

enquanto indivíduo participativo e leitor, esta pesquisa pretende investigar, e responder, na 

primeira etapa, o seguinte questionamento: Como os alunos representam o ato de leitura. E, 

na segunda etapa: O que você faz antes de escrever? Pensa na organização do texto que vai 

escrever? Ou vai escrevendo? Entre outras questões.  

 

3. Objetivo 

 

Compreender de forma crítica como a leitura e a escrita são trabalhadas nas diversas áreas do 

conhecimento, em uma escola da rede pública de várzea Grande-MT, de forma a colaborar 

com a aprendizagem de conteúdos específicos de cada disciplina e a apropriação da 

linguagem para a constituição de alunos cidadãos.  

 

4. Metodologia 

O lócus da pesquisa é uma escola estadual situada em Várzea Grande, no Estado de 

Mato Grosso. Segundo a secretaria da Escola, relativo ao ano de 2014, do 6º ao 9º ano, 

somavam alunos e no período que a pesquisa foi realizada, entre os meses de maio e junho, 

totalizava 174 alunos. Nos períodos matutino e vespertino. 
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Para a coleta de dados, utilizou-se a técnica de Associações Livres de Palavras 

(ALPs), que consistiu em inquirir ao sujeito da seguinte forma: descreva em cinco palavras 

que lhes vêm imediatamente à lembrança sobre o que é leitura? 

Os dados foram processados mediante o uso do software Ensemble de Programmes 

Permettant l’Analyse des Evocations – EVOC.  

 

5. Desenvolvimento 

 

 No dizer de Rojo (2005, p.01) “ler é melhor que estudar” e que: 

 
Esta é uma opinião quase unânime e compartilhada pela população letrada e 

pertencente às elites intelectuais brasileiras: intelectuais, professores do 

ensino fundamental, médio e universitário, jornalistas, comunicadores da 

mídia. No entanto, a maior parcela de nossa população, embora hoje possa 

estudar, não chega a ler. 

 

 Ou seja, ainda, hoje, frequentar a escola, das séries iniciais até a universidade, não 

garante “a formação de leitores e produtores de textos proficientes e eficazes”. Desse modo, 

este projeto torna-se relevante para analisar e refletir sobre a compreensão e as práticas de 

leitura e escrita na escola, na busca de avançar no ato de ler e de produzir diferentes gêneros 

na esfera escolar ou fora dela; tendo como aportes teóricos Bakhtin (1952-53/1979, 2003); 

Schneuwly, B.; Dolz, J. (1997); entre outros. 

 

6. Resultados preliminares 

 

 Referente ao tema o que é leitura? O software processou 860 palavras, sendo 90 

diferentes. Para a construção do quadro de quatro casas houve o aproveitamento de 70,00% 

do total de atributos, com frequências mínima 15 e intermediária 31, e OME de 3,000. De 

acordo com a Ilustração 1. 

 

OME < 3,000 ≥ 3,000 

f NÚCLEO CENTRAL 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

PRIMEIRA PERIFERIA 

≥31  

ATRIBUTOS f OME ATRIBUTOS f OME 

aprendizagem 82 2,524 diversão 34 3,647 

livro 71 1,887    

ler 56 2,786    

história 39 2,846    

imaginação 33 2,758    

conhecimento  32 2,938    

      

< 31 
ZONA DE CONTRASTE SEGUNDA PERIFERIA 

ATRIBUTOS f OME ATRIBUTOS f OME 
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escola 26 2,857 chata 25 3,200 

palavras  26 2,962 sabedoria 25 3,200 

estudo 23 2,000 interpretação 20 3,500 

biblioteca 23 2,957 bom 18 3,167 

escrita 19 2,895 ruim 16 3,625 

gibi 17 2,471 silêncio 15 3,533 

      

Ilustração 1 Quadro de quatro casas referente ao tema  o que é leitura? 

 

 No que diz respeito ao Núcleo Central (NC), os alunos evocaram atributos como 

aprendizagem, livro, ler, história, imaginação e conhecimento. Podemos inferir que para o 

aluno o ato de ler é atribuído ao conhecimento, mas também o aluno acredita que leitura está 

relacionada ao próprio ato de ler, e também ao que ela proporciona. E, ainda, quando se lê 

uma história você usa a imaginação. 

 Na zona de contraste, os elementos que surgem são aqueles que parecem demostrar o 

lugar em que a leitura ocorre. Esse movimento pode ser percebido pelos vocábulos escola e 

biblioteca. O elemento escrita parece informar que o ato de ler está vinculado ao ato de 

escrever; o termo gibi está relacionado a um termo dos gêneros discursivos; o termo palavra 

apresenta-se como a leitura acontece. 

 De acordo com os dados apresentados, pode-se afirmar que, embora a maioria das 

palavras seja de cunho positivo, os alunos atribuem leitura ao estudo e à aquisição de 

conhecimento, no entanto, há que se notar que em nenhum momento os alunos evocaram 

palavras que demostrassem que ler é, fundamentalmente, compreender de forma a crítica a 

leitura, a realidade que os cerca, e, também, que ler é expor seu ponto de vista, e, ainda, que 

ler é questionar, concordar, discordar, compartilhar novos significados nas trocas sociais. 
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