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RESUMO

Atualmente, é imprescindível que o estudante seja imerso no universo da leitura e da escrita, é necessário acesso à cultura letrada para que ele possa ter uma participação

cidadã, efetiva, no mundo contemporâneo, usando a norma culta, quando lhe convier, em contexto e situação comunicativa adequados. Assim, torna-se indispensável a oferta de

textos modelares e experiências com diversificados tipos e gêneros textuais. Os alunos devem escrever sempre, já que o processo da escrita, pelo menos inicialmente, é tão ou

mais importante que o resultado final. (GERALDI, 2011).

O texto escrito, além de ser um ato cognitivo, é, também, um ato social entre dois sujeitos – autor e leitor –, obedecendo a objetivos e a necessidades socialmente determinados.

É fundamental os leitores compreenderem, também, que todo texto é escrito para um leitor ideal, é preciso definir quem é esse leitor antes de produzir o texto para saber qual

modalidade de língua usar e qual gênero textual escolher. Ainda é necessário saber que quem escreve o faz com uma intenção. A leitura e a escrita têm uma função social. 

A partir do processo de retextualização – que consiste em transpor um texto de um estilo ao outro, preservando seu conteúdo semântico –, criam-se comportamentos de leitor e

de autor. E, ao se ter contato com textos e conhecer a estrutura deles, conhecem-se os aspectos de cada um e as pistas que trazem sobre o conteúdo. (MARCUSCHI, 2001).

Já a aprendizagem significativa é um processo no qual o que se aprende é o produto da informação nova, interpretada à luz daquilo que já se sabe. Essa aprendizagem

manifesta-se pela transformação de saberes já existentes em saberes mais elaborados e ocorre quando o aprendiz atribui significado próprio ao conteúdo apreendido. A

informação recebida interage com suas estruturas cognitivas e seus saberes preexistentes. É preciso assimilar informação nova ou integrá-la a conhecimentos anteriores.

Somente assim é possível compreender e adquirir novos significados e novos conceitos. Aprender significados é modificar as próprias ideias como consequência da interação

destas com a nova informação. (MOREIRA; MASINI, 1982).  Para tanto, torna-se necessário levar em consideração os conhecimentos factuais e conceituais que o aluno já

domina, assim como suas atitudes e seus procedimentos. (COLL, 2000).

O uso do conhecimento prévio na leitura é fator fundamental na compreensão, interpretação e construção do contexto. Utiliza-se na leitura o conhecimento adquirido ao longo da

vida. É mediante a interação de diversos níveis de conhecimento, dentre eles, o linguístico, o de mundo, o partilhado, o textual, que o leitor pode construir o sentido do texto. Em

um texto coeso e coerente, é necessário que a quantidade de informação esteja na medida certa. O leitor faz um pacto de cooperação na leitura para que haja a construção de

sentido do texto. 

 Desenvolver habilidades que favoreçam o reconhecimento de qual variante linguística é necessária para que o aluno perceba os diferentes objetivos de um texto escrito e seu

uso no dia a dia, de acordo com suas necessidades e oportunidades é imprescindível, pois através da escrita, há a exteriorização do pensamento. Por outro lado, com a leitura,

há um procedimento inverso: um momento de interiorização e reflexão. 

Os textos elaborados pelos alunos carecem encontrar uma resposta, precisam ter uma finalidade concreta. A partir dessas práticas, os alunos podem começar a elaborar os seus

próprios textos. É essencial desenvolver uma prática pedagógica diferenciada que tenha por base o estudo, a discussão e a reflexão sobre vários gêneros textuais que propiciem

aos alunos uma aprendizagem significativa no que tange à aquisição e ao desenvolvimento de habilidades de leitura e de escrita. 

A criação de situações reais de uso do idioma poderá auxiliar o aluno a ter maior desenvoltura quando lhe for solicitado trabalhar com diversos gêneros textuais. Portanto, mais

preparado para o manejo das habilidades essenciais para a leitura e para a escrita, conforme prescrevem os teóricos da aprendizagem significativa e os da linguagem e, também,

os Parâmetros Curriculares Nacionais para a implementação da educação atual. Os avanços conceituais na área da linguagem requerem da prática escolar o redimensionamento

do aprendizado da leitura, da escrita e da intervenção pedagógica, encaminhando para o questionamento dos saberes necessários ao professor para que ele seja o agente que

possibilitará ao aluno “viajar” pelo fascinante mundo da leitura e da escrita.  E, através do domínio da cultura letrada, seja aberto ao aluno um leque maior de possibilidades de

compreender o real e de exercitar a cidadania.  

Portanto, há necessidade de se privilegiar a mobilização e o aperfeiçoamento das capacidades de lidar com as informações trazidas para a escola, proporcionando ao aluno o

domínio de diversificadas estratégias de usos da linguagem para auxiliá-lo no que diz respeito ao uso autônomo da leitura e da escrita, pois, em um mundo globalizado, em que

as trocas materiais e culturais na busca de informação e sua posterior utilização para a construção do conhecimento fazem da linguagem o sistema mediador de todos os

discursos, é necessário que as pessoas estejam aptas a compreender e a utilizar a gama de textos que circulam socialmente (MEURER; MOTTA-ROTH, 2002). Atividades

realizadas através de questões pertinentes ao desenvolvimento de estratégias de leitura nos diversos gêneros textuais e da leitura e produção de textos orais e escritos pelos

alunos corroboram a ideia de que é fundamental ler o mundo através de diferentes palavras. Assim, pode-se confirmar: a leitura da palavra alarga o mundo e o transforma para

melhor. 
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