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RESUMO

O presente estudo tem como objetivo analisar as práticas de leitura e
escrita que podem ser assumidas e desenvolvidas pelos professores no 6°
Ano do Ensino Fundamental II, numa perspectiva de ação coletiva, de
modo a contribuir para o desenvolvimento qualitativo da aprendizagem e
de suas capacidades leitoras e escritas na prática escolar e social. Tem
como objetivos específicos: identificar as práticas de leituras e escritas
desenvolvidas pelos professores no 6° ano; analisar como as práticas de
leitura e escrita desenvolvidas de forma coletiva contribuindo para
diminuir as dificuldades dos alunos no 6º ano.  Os processos de leitura e
escrita são compreendidos como fatores de desenvolvimento humano,
portanto, objetos de ensino e aprendizagem, que pressupõe da escola um
trabalho pedagógico coletivo e orgânico de mediação capaz de produzir
mudanças significativas no modo de pensar e fazer as práticas
curriculares, alcançando o engajamento de todos os professores.
Destarte, a  pesquisa fundamenta-se em estudos como: Paulo Freire
(1987), Solé (2008), Giroux (1987) e Pimenta (2005) entre outros. Os
procedimentos metodológicos utilizados no trabalho orientam-se pela
abordagem qualitativa, e tem como procedimentos técnicos a observação
e a entrevista dirigida que permite ao pesquisador perceber como é
realizado dentro das escolas o trabalho de leitura e escrita. Quanto
 análise dos resultados constatamos que os professores no âmbito de
práticas demonstraram ser possível desenvolver um trabalho que possa
diminuir as dificuldades numa ação conjunta dentro da escola,
estimulando interesse dos alunos pela leitura com práticas de ações
coletivas.
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