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RESUMO

O projeto no qual se insere este trabalho propõe uma análise das aulas de Linguagens, com o intuito de averiguar a veracidade da premissa de que o “jovem em geral não gosta

de ler e não escreve bem”. Para tanto, pretende-se avaliar os métodos de ensino de leitura e escrita de duas escolas - pública e privada - a partir do discurso dos discentes e

docentes, para verificar se tal prática tem sido eficaz e suficiente na função de inserir os alunos em práticas de Letramento, baseando-nos nos conceitos tratados por Street

(1993), Fiorin (2007), Marcuschi (2008, 2011). Para a constituição dos dados, foi realizada, até agora, a aplicação de questionários e entrevistas semiestruturadas a duas turmas

de 9º ano do Ensino Fundamental e uma de 3º ano do Ensino Médio de uma escola pública da cidade de Ponte Alta - MG, através das quais, pudemos obter informações sobre

as condições de vida e as práticas de leitura em que os alunos estão envolvidos fora da escola e sobre a didática presente nas aulas, bem como o sucesso/fracasso de

determinada sequência aplicada pelos professores. Nessa escola, obtivemos uma amostra de 47 alunos, e esses dados evidenciam práticas de sucesso empreendidas pela

professora de Língua Portuguesa. As próximas tarefas no âmbito do projeto envolvem aplicação do questionário a alunos de mesma faixa etária de escola particular, bem como

entrevista com os professores dessas turmas. Em seguida, utilizaremos um software para analisar o corpus, de modo que possamos verificar padrões de resposta e frequência

das ideias que esses envolvidos manifestam quanto à pratica de leitura e escrita no ambiente escolar. A terceira fase do projeto envolverá a análise de material didático utilizado

nas escolas e uma comparação quanto à qualidade desses materiais no que diz respeito à promoção de um suporte efetivo para o desenvolvimento das habilidades de leitura e

escrita dos alunos no processo de ensino-aprendizagem.
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