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RESUMO

Intenta-se neste artigo trabalhar as diferentes visões, em suas faces teórica e prática, sobre as metodologias do ensino-aprendizado de leitura e escrita na escola. Este trabalho

será dividido em duas fases: a primeira de cunho teórico e a segunda com um estudo de caso. De início, essas teorias serão apresentadas em uma perspectiva histórica, isto é,

percorreremos as diferentes abordagens, das primeiras até as atuais. Em seguida, delinearemos com mais exatidão as teorias que orientam esta prática de ensino-aprendizado

hoje. Isto será feito através da análise do CBC de língua portuguesa - documento que orienta a educação, no que tange ao ensino de lingua materna em Minas Gerais. Na

segunda fase, trabalharemos com o grupo de docentes em língua portuguesa de uma escola situada no município de Luisburgo e com uma turma do 8º ano. Pretende-se ter

clareza da metodologia adotada pela escola por meio de seus docentes, o quanto desta tecnica embasa-se no CBC, a maneira como estes profissionais enxergam e lidam com o

ensino-aprendizado de leitura e escrita em sala e quais as principais dificuldades para o professor e o aluno no que influi no desenvolvimento deste trabalho. Isso será feito por

meio de aplicação e análise de questionários. Com relação aos alunos, será proposta uma redação a fim de que estes possam, de maneira lúdica e verdadeira, expressar sua

relação com a leitura e escrita. Por meio da análise destes respectivos textos busca-se enxergar a visão dos alunos sobre o tema, suas dificuldades e gostos, o impacto da

metodologia do professor e sinais de resposta a esta, assim como pontos falhos. No último instante deste trabalho, desejamos voltar os olhos para o futuro e perceber quais são

os caminhos que podem ser trilhados para que os professores desempenhem de uma maneira mais integral o seu papel no que toca a leitura e escrita. Para a realização dessas

discussões, nos baseamos nas abosdagens de Márcia Vescovi Fortunato (2009) e Rosemary Lapa de Oliveira (2013).
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