
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

CHE - CÂMARA DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS E EDUCAÇÃO ( PÔSTER )

NOME: MARIA CLARA CURCIO DE MORAIS

TÍTULO: LEITURA NA ESCOLA ESTADUAL EMÍLIO RAMOS PINTO – ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS FINAIS): PESQUISA-AÇÃO E INTENSIFICAÇÃO NA FORMAÇÃO DO LEITOR CRÍTICO

DO 6º E 9º ANOS

AUTORES: ANICÉZIA PEREIRA ROMANHOL BETTE, MARIA CLARA CURCIO DE MORAIS, ANICÉZIA PEREIRA ROMANHOL BETTE, MARIA CLARA CURCIO DE MORAIS

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): PAPq

PALAVRA CHAVE: FORMAÇÃO DO LEITOR, ESCOLA PÚBLICA, PESQUISA – AÇÃO

RESUMO

Este projeto visa a pesquisar o nível da competência leitora dos alunos de sexto e nono anos do Ensino Fundamental, da Escola Estadual Emílio Ramos Pinto, em Leopoldina

(MG), cujo resultado do IDEB foi insatisfatório nos últimos três anos.

Sabe-se que não é fácil o aprendizado da leitura, tanto que o Brasil possui um número elevado de analfabetos funcionais, o que torna preponderante ações, nessa perspectiva.

Vale ressaltar que na educação brasileira as escolas de rede privada são consideradas as de qualidade de ensino em detrimento das de rede pública, o que demonstra a

desigualdade socioeconômica. Nesse sentido, torna-se relevante a realização desse projeto numa escola pública.

Esta pesquisa se constituirá de duas fases: a bibliográfica e a de campo, na modalidade pesquisa-ação. Sendo assim, a primeira fase se inicia pelos estudos dos documentos

oficiais que norteiam o ensino de Língua Portuguesa, nos anos finais, evidenciando o tema leitura, bem como os seguintes autores: Teresa Colomer e Ana Camps (2002); João

Wanderley Geraldi (2004); Luiz Antônio Marcuschi (2008); Irandé Antunes (2010); José Morais (2013); e Rildo Cosson (2014). A segunda fase será a da pesquisa-ação, que se

comporá de organização de avaliação diagnóstica coletiva dos alunos, depois, da aplicação desta in loco. Após a coleta de dados, será feita a análise destes, a fim de planejar a

intervenção, através de oficinas de leitura, para serem aplicadas na escola em questão. A cada oficina, novas intervenções que visem à amplitude da competência leitora. Ao fim

de todo o processo, o estudo realizado será transformado em artigo científico.

Esta pesquisa está na segunda fase, que é a elaboração da avaliação diagnóstica. A partir dos estudos, a bolsista constatou a importância dos conhecimentos obtidos como

indispensáveis para a formação do professor, pois que este deverá formar um leitor competente, que saiba utilizar dos conhecimentos aprendidos, na escola, em suas práticas

sociais cotidianas. 
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