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1 INTRODUÇÃO

A ligação entre o professor e o aluno deve ir além de uma mera aprendizagem, pois na
sala de aula os discentes aprendem o respeito mútuo, como interagir e fazer parte da evolução
dos estudos. E os docentes aprendem a respeitar e orientar os discentes na aprendizagem da
leitura. Cada profissional deve exercer seu trabalho analisando as facilidades na leitura
presentes em cada aluno, procurando dinamizar as aulas para que sejam prazerosas e
interativas, principalmente no ato de ler.
Nesse sentido, este tema foi escolhido sentindo a necessidade de entender as
facilidades existentes para o acontecimento da interação professor/aluno na aula de leitura,
observando as relações afetivas entre os sujeitos que formam a sala de aula. Diante desses
fatores, verifica-se que a aprendizagem e o desenvolvimento da leitura dependem da relação
professor e aluno durante as aulas de leitura. Assim, viabiliza-se a importância deste tema
como peça fundamental para uma boa realização profissional, no que diz respeito ao
desenvolvimento das habilidades de leitura dos alunos, através da junção do professor e aluno,
contribuindo para a formação educacional tanto dos alunos quanto dos professores.
Diante disso, este trabalho tem como objetivo descrever como ocorre a interação
professor e aluno na aula de leitura de língua portuguesa, analisando o desenvolvimento e a
participação, assim como o comportamento de ambos em sala de aula.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência, de caráter descritivo e de cunho qualitativo, o
que viabiliza a qualidade do trabalho exercido pelo professor em um paradigma
interpretativista que procura entender, interpretar fenômenos sociais inseridos em um
contexto.
Este trabalho foi feito a partir de vivência em estágio realizado em uma Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio, localizada
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na cidade de Sobrado-PB, na turma do 1º Ano do ensino médio, com aproximadamente 20
alunos, durante participação em cinco aulas de língua portuguesa. Para o desenvolvimento
deste trabalho de cunho investigativo foram utilizados como recursos metodológicos
observação em sala de aula, questões para norteio do estudo destinadas aos alunos, conversa
com o docente e diário de pesquisa, utilizando recursos didáticos como papel ofício e caneta
esferográfica.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante a vivência em sala de aula foi possível observar que no ensino médio a
maioria dos alunos pouco de dedicam a leitura, fator este que dificulta o trabalho do docente
em sala de aula. Em contrapartida, há uma dedicação muito intensa do docente, nesse sentido,
em prol da melhoria e do aprendizado dos alunos sobre leitura, com o intuito de mudar essa
realidade e promover o gosto pela leitura nos alunos.
Além disso, foi possível identificar durante participação em aulas sobre leitura,
compreensão, interpretação e gramática, com ênfase para leitura, a utilização de estratégias
que facilitam a adesão dos alunos no processo de ensino-aprendizagem sobre leitura e,
consequentemente, a interação entre professor e aluno. Dentre as estratégias, a docente
utilizou de músicas para o ensino da leitura, trazendo presente para a sala de aula a vivência, o
contexto e a cultura dos alunos, tonando-se uma aula atrativa, dinâmica e participativa,
despertando o interesse dos alunos pela leitura.
Diante disso, a participação dos alunos nas aulas de leitura ao interagir com a
professora; o diálogo e debate sobre as leituras; o interesse dos alunos quando a aula de leitura
é dinâmica e atrativa, ao utilizar músicas e filmes; o interesse da professora de pesquisar
maneiras novas de atrair os alunos durante a aula de leitura são aspectos que facilitam a
interação entre o professor e o aluno na aula de leitura. Porém, a falta de material didático na
instituição para trabalhar com leitura e a necessidade da professora em gastar dos seus
próprios recursos financeiros para dispor aos alunos materiais diversificados durante as aulas
são fatores que dificultam o processo de ensino-aprendizagem durante aula de leitura.

4 CONCLUSÕES
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Portanto, este trabalho torna-se relevante tendo em vista a reflexão acerca da interação
do professor e aluno na aula de leitura, dos fatores que podem facilitar ou dificultar esse
processo. Dessa forma, este trabalho serve de exemplo para que outros trabalhos sejam
desenvolvidos sobre leitura, com a finalidade de promover o desenvolvimento dos alunos
sobre leitura, formar cidadãos críticos, reflexivos e formadores de opiniões.
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