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RESUMO 

Este trabalho aborda as questões relacionadas à leitura e suas práticas dentro e fora 
de sala de aula. Embasado no ato de ler cultivado pelo professor com ênfase nos 
dados disponíveis pela Prova Brasil, de 2017. Esta pesquisa buscou discorrer sobre 
a vasta questão que envolve o mundo literário e a interação dos estudantes com a 
mesma. Visto que, não é uma tarefa fácil incentivar, aplicar, acomodar e apropriar 
conhecimento em sala de aula, (BRASIL, 1994), que este projeto veio para discutir e 
tratar assuntos corriqueiros da escola para a vida, e da escola para o meio social ao 
qual este estudante está ou estará inserido futuramente. Esta pesquisa traz também 
que forçar o aluno a ler nem sempre é bom, uma vez que, uma boa leitura 
decodificada não é sinal de proficiência (quando o aluno lê, e entende de fato o que 
foi lido). Por meio de pesquisas de caráter bibliográfico, este trabalho aponta que: é 
preciso que haja uma vida leitora madura por parte do corpo docente, e que, os 
alunos aprendam a ler de maneira profícua, não apenas como parte da grade 
disciplinar, mas também com o afinco cotidiano para a vida. Para dar vida a este 
trabalho, foram utilizados conceitos de autores de renome, como, Barbosa (1994), 
Brasil (1997-1998, 2014), Freire (1996, 2011), Lajolo (2008), Libâneo (2013), Silva 
(1982). Conclui-se por meio desta pesquisa que é de fundamental importância que o 
aluno carregue uma leitura madura e eficaz de casa para a escola e da escola para 
a vida, pois é por meio desta leitura que o indivíduo deslumbra o mundo. 
 
Palavras-chave: Aluno. Decodificação. Leitura. Proficiência. 
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RESUMEN 
 

Este trabajo aborda las cuestiones relacionadas con la lectura y sus prácticas dentro 
y fuera del aula. En el acto de lectura cultivado por el profesor con énfasis en los 
datos disponibles por la Prueba Brasil, de 2017. Esta búsqueda buscó discurrir sobre 
la vasta cuestión que envuelve el mundo literario y la interacción de los estudiantes 
con la misma. Como no es una tarea fácil incentivar, aplicar, acomodar y apropiar 
conocimiento en el aula, (BRASIL, 1994), que este proyecto vino para discutir y 
tratar asuntos ordinarios de la escuela para la vida, y de la escuela para el medio 
social al que este estudiante está o estará insertado en el futuro. Esta investigación 
trae también que forzar al alumno a leer no siempre es bueno, ya que una buena 
lectura decodificada no es signo de dominio (cuando el alumno lee, y entiende de 
hecho lo que se lee). Por medio de investigaciones de carácter bibliográfico, este 
trabajo apunta que: es necesario que haya una vida lectora madura por parte del 
cuerpo docente, y que los alumnos aprendan a leer de manera provechosa, no sólo 
como parte de la rejilla disciplinaria, sino también con el afinamiento cotidiano para 
la vida. Para la vida a este trabajo, se utilizaron conceptos de autores de renombre, 
como, Barbosa (1994), Brasil (1997-1998, 2014), Freire (1996, 2011), Lajolo (2008), 
Libaneo (2013), Silva (1996) 1982). Se concluye por medio de esta investigación que 
es de fundamental importancia que el alumno cargue una lectura madura y eficaz de 
casa para la escuela y la escuela para la vida, pues es por medio de esta lectura que 
el individuo deslumbra el mundo. 
 
Palabras clave: Alumno. Decodificación. La lectura. Competencia. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho aborda as questões relacionadas à leitura e suas práticas 

dentro e fora de sala de aula. Embasado no ato de ler cultivado pelo professor com 

ênfase nos dados disponíveis pela Prova Brasil, de 2017. O projeto buscou discorrer 

sobre a vasta questão que envolve o mundo literário e a interação dos estudantes 

com a mesma. Visto que, não é uma tarefa fácil incentivar, aplicar, acomodar e 

apropriar conhecimento em sala de aula, (BRASIL, 1997), que este projeto veio para 

discutir e tratar assuntos corriqueiros da escola para a vida, e da escola para o meio 

social ao qual este estudante está ou estará inserido futuramente. 

 A leitura proficiente é uma leitura onde ocorre a apropriação do conteúdo lido, 

e mais que isso, nasce uma recriação do que foi lido pelo estudante. Com o intuito 

de elucidar temas corriqueiros e simples do aprendizado escolar, com ênfase no 

processo de leitura (BRASIL, 1997), para facilitar aos futuros professores meios para 

aplicação e compreensão de como de fato ocorre a proficiência na leitura.  

A problemática a ser sanada é o fato de que os estudantes estão decifrando 

códigos, ou seja, decodificando, lendo sem saber o que se leu, leitura sem 

interpretação, - que engessam o aprendizado e a abertura da mente dos mesmos, 

os professores precisam estar atentos, pois, não passar a verdadeira arte de ler para 

um discente - que foi apenas incitado a decifrar códigos literários- , (SAEB, 2017) e 

não a ler com a alma como deve ser para que haja o aprendizado verdadeiro e a 

acomodação do que o texto propôs, gera muitas defasagens e percas significativas 

no futuro do estudante, como dificuldades em questões de vestibular, que requer 

boa leitura e ótima interpretação. 

Por meio desta pesquisa esperamos enfocar no real aspecto e função da 

boa leitura, para que estudantes saibam o que estão lendo e com isso possamos 

construir cidadãos interpretativos, argumentativos e portanto pensantes.  

Diante das questões que envolvem a leitura proficiente e seu papel na 

formação do leitor, estabeleceu-se como objetivo geral: analisar estratégias de 

compreensão leitora como instrumento na formação de leitores competentes. 

A hipótese inicial desta pesquisa é de que a leitura é uma construção 

humana e social. A escola precisa estar ligada intimamente com o exercício contínuo 
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de leitura dentro de uma prática pedagógica direcionada ao aluno leitor, visando 

construir seus saberes por meio da interação com os seus pares, construída sob a 

forma de como os gêneros literários são trabalhados. 

Como objetivos específicos: Elucidar a leitura trabalhada em sala de aula como veículo 

do estudante para ingresso no meio social; Identificar possíveis dificuldades 

decodificadoras que atrapalham a interpretação de textos; Analisar o meio social ao 

qual o aluno está inserido para incitá-lo a desenvolver suas habilidades literárias; 

Visar os objetivos do aluno de acordo com sua faixa etária para que este adquira o 

gosto pela leitura através de textos que chamem a sua atenção; Enfocar nos 

docentes que independente da disciplina trabalhada o papel como educador é o de 

mediador da leitura para o mundo do aluno. 

O fazer pedagógico da escola precisa estar atrelado aos anseios de sua 

comunidade de falantes, com o objetivo de desenvolver a competência comunicativa 

e o uso eficaz da linguagem em diferentes contextos sociais. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Concepção de Linguagem 

Concepção de Linguagem é um fator de extrema importância quando o 

assunto é proficiência leitora, já que, este remete à língua como meio para chegar à 

linguagem, e, por conseguinte dá-se a interação linguística ou concepção de 

linguagem – termo geral que designa a função da língua na vida de seus falantes. 

Agora, conforme Koch (2005) os falantes são observados como construtores 

sociais, e não mais como pré-moldados pelo sistema linguístico, uma vez que a 

língua constrói a identidade de cada um. 

A concepção de linguagem pode ser entendida em três dimensões, sendo a 

primeira descrição: a linguagem e sua função de evidenciar o pensamento, a 

segunda como meio de comunicação, e a terceira como meio de interação social. 

A linguagem pode ser definida como: o que constrói a identidade do ser. 

Nessa definição de identidade permeamos caminhos longínquos através da visão de 

mundo difundidas pelos pensamentos, pela fala e por fim, pela interação com o meio 

social. 

Primeira Concepção: antigamente a língua era definida por meio das regras 

gramaticais e padrão da escrita, não dando lugar as variações linguísticas. Então o 

fato de a língua traduzir os pensamentos não dava liberdade para não seguir as 

normativas. 

Segunda Concepção: nesta forma de expressão a língua é tida como códigos 

que traduzem os pensamentos para outros falantes, o que resulta na comunicação 

de ambos. 

Terceira Concepção: quanto à Interação Social a língua é vista como fator 

determinante para adquirir novos conhecimentos, visto que, quando nos inteiramos 

uns com os outros conseguimos trocar e absorver mais conhecimento, por isso de 

acordo com Travaglia (1998) o ensino deve ter como objetivo central e também 

prioritário o desenvolvimento da competência comunicativa do aluno. Dá-se isso por 

meio da linguagem ativa.  

A língua falada muito influencia nós seres humanos em praticamente tudo, 

como falar, interpretar, discorrer, divergir, interagir e principalmente, nos permite 

existir.  
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2.2. As avaliações da Educação Básica – Sistema de Avaliação SAEB 

A Prova Brasil é aplicada a cada dois anos, e tem como objetivo avaliar os 

níveis de Proficiência nas disciplinas de Língua Portuguesa – (com ênfase em 

leitura), e em Matemática, com ênfase na resolução de problemas. A avaliação é 

aplicada nas escolas públicas para as séries de 5º ano e 9º ano. 

 
A Prova Brasil é uma avaliação censitária que engloba os alunos da 
4ª série/5ºano e 8ªsérie/9ºano do Ensino Fundamental das escolas 
públicas das redes municipais, estaduais e federal, com o objetivo de 
avaliar a qualidade do ensino. Participam desta avaliação as escolas 
que possuem, no mínimo, 20 alunos matriculados nas séries/anos 
avaliados, sendo os resultados disponibilizados por escola e por ente 
federativo. (QEdu, 2018) 
 
 

Os meios mais eficazes para se medir o nível de proficiência dos docentes, é por 

meio de avaliações, tais como: 

 
O Saeb é composto por três avaliações: a Avaliação Nacional da 
Educação Básica (Aneb) tendo como foco avaliar a qualidade, a 
equidade e a eficiência da educação básica brasileira; a Avaliação 
Nacional do Rendimento Escolar (Anresc), conhecida como Prova 
Brasil, criada com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino 
ministrado nas escolas das redes públicas e a Avaliação Nacional da 
Alfabetização (ANA) que tem o objetivo de aferir os níveis de 
alfabetização e letramento em Língua Portuguesa (leitura e escrita). 
(INEP, 2017, p.85) 

 
 

 
    SAEB 2017, Projeto Básico - V. 06. Fonte: Inep. 

 
 
 
 

As avaliações são como medidores, são uma maneira de o governo avaliar os 

índices educacionais e proficientes de seus estudantes, uma vez que, por meio de 
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questões de múltipla escolha, possam interpretar, coexistir com o aprendizado antes 

obtido, e, se lançar de maneira prévia para o que há de vir, conforme cita: 

 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira – INEP, autarquia vinculada ao Ministério da Educação – 
MEC, é responsável pela avaliação da educação no Brasil. Por isso, 
coleta, trata e dissemina informações estatísticas de cunho avaliativo 
sobre a educação brasileira, subsídios essenciais para formulação e 
implementação de políticas educacionais. Os processos de avaliação 
do Inep visam fornecer dados, análises e informações capazes de 
melhor identificar os desafios da realidade brasileira. Detectam 
diferenças regionais de um país de extensão continental, 
possibilitando tratamento eficaz de problemas e definição de ações 
coerentes com a política traçada para a Educação. (INEP,2017, p.02) 
 
 

Por meio desses dados, é possível saber como está o andamento escolar dos 

alunos aos quais são submetidos a avaliação, e também é uma forma de reivindicar 

melhoras nas deficiências encontradas nas escolas e turmas avaliadas de modo 

direto e geral. 

Como o Inep trabalha com descritores, os alunos são muito bem avaliados, 

fator que determina aos professores dessas turmas focarem com mais incidência 

nas questões que os alunos tenham menos acertos. 

 

2.3. Matriz de Referência e Tópicos/Descritores 

As Matrizes foram elaboradas com base nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, e foram construídas consultando alguns professores das redes 

municipais e também aos projetos curriculares de algumas secretarias de educação 

(sendo elas municipais e estaduais).  Portanto essas matrizes são a referência 

utilizada pela Prova Brasil para avaliar seus estudantes. 

A estrutura da Matriz de Referência da Prova Brasil é dividida em duas partes, 

sendo a primeira chamada de Objeto do Conhecimento, onde estão os Tópicos e a 

segunda Competência, onde encontram-se os Descritores. 

Os tópicos e os descritores são os mecanismos utilizados pelo Inep como 

meios para avaliar a proficiência e os resultados de engajamento de cada aluno 

referente à determinada questão ou item. Cada pergunta utilizada na Prova Brasil 

tem um dado peso que é medido de acordo com esses descritores. 

A língua, por si só, constrói o ser humano, e, através das culturas e das 

diversas gerações têm-se, a linguagem. Na avaliação (SAEB), não é diferente: 
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Estruturalmente, a Matriz de Língua Portuguesa se divide em duas 
dimensões: uma denominada Objeto do Conhecimento, em que são 
listados os seis tópicos; e outra denominada Competência, com 
Descritores que indicam habilidades a serem avaliadas em cada 
tópico. Para a 4ª série/5º EF, são contemplados 15 descritores; e 
para a 8ª série/9º ano do EF e a 3ª série do EM, são acrescentados 
mais 6, totalizando 21 descritores. Os descritores aparecem, dentro 
de cada tópico, em ordem crescente de aprofundamento e/ou 
ampliação de conteúdos ou das habilidades exigidas. (PDE, 2011, 
p.21) 
 

Os Tópicos: Constituídos por 6 partes (Tópicos). São eles: Tópico I. 

Procedimentos de Leitura; Tópico II. Implicações do Suporte, do Gênero e/ou 

Enunciador na compreensão do Texto; Tópico III. Relação entre Textos; Tópico IV. 

coerência e coesão no Processamento do Texto; Tópico V. Relações entre Recursos 

Expressivos e Efeitos de Sentido e Tópico VI. Variação Linguística. 

Os Descritores: Enquadrada na segunda parte da divisória da Matriz de 

Referências estão os Descritores. Estes, indicam o que será avaliado em cada 

tópico. No caso das turmas de 9º Ano e 3º Ano, utilizam-se 21 descritores.  

 

2.4. Escola Darcy Ribeiro 

De acordo com dados do Inep 2017: O Ideb é calculado com base no 

aprendizado dos alunos em português e matemática (Prova Brasil) e no fluxo escolar 

(taxa de aprovação). Sobre o Centro Municipal de Educação Darcy Ribeiro: 

 

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO DARCY RIBEIRO: O Ideb 
2017 nos anos finais da rede municipal já atingiu a meta, mas teve 
queda e não alcançou 6, 0. Tem o desafio de buscar garantir mais 
alunos aprendendo e com um fluxo escolar adequado. Em Português 
a média de proficiência em 2017 da referida escola foi de 267,89. A 
Escala Saeb varia dependendo da disciplina e da etapa escolar. As 
habilidades mais complexas em português estão concentradas nas 
pontuações que variam entre 325 a 350 no 5º ano, 375 a 400 no 9º 
ano e 400 a 425 no Ensino Médio; e em matemática nas pontuações 
que variam entre 325 a 350 no 5º ano, 400 a 425 no 9º ano e 450 a 

475 no Ensino Médio. (INEP, 2017) 
 
 

Atualmente a Escola Um Municipal Darcy Ribeiro participa do Projeto Escola 

Segura, que visa melhorar o comportamento do aluno tanto em sala de aula como 

fora dela. 
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2.5. A escola e os professores no incentivo à leitura 

A leitura é um processo muito importante que acontece com o contato do 

aluno em sala de aula com as diversas formas de escritas, podendo ser desde 

pequenos textos até a leitura de obras mais complexas como a literatura brasileira, 

esse contato ocorre por intermédio do professor – este é o intermediário entre aluno 

e a leitura. 

 

O professor também necessita testar suas hipóteses a partir do seu 
referencial teórico e do conhecimento que tem das crianças. Ele terá 
de fazer suas observações da turma e, a partir daí, encontrar 
alternativas que lhe propiciem uma satisfação maior com os 
resultados da aprendizagem. É uma construção conjunta de 
estratégias de ensino e aprendizagem, envolvendo professor e aluno. 
(BARBOSA, 1994, p. 138) 
 
 

O professor representa a ponte entre aluno e leitura, para que seja executado 

de forma eficaz o seu papel de docente nessa questão referente – leitura e interação 

– O mesmo precisa usar de sua bagagem e metodologias bastante eficazes, é 

bastante eclético e diversificado o público que nos deparamos em salas de aula, são 

realidades únicas, fatores sociais distintos, e claro interesses divergentes. Com tudo 

isso o profissional de Letras deve ter bastante visão de como colocar, de que 

maneira introduzir em casa aluno o desejo de construir mais e mais conhecimento 

com a leitura proficiente – que é a leitura onde absorve-se por completo a 

mensagem proposta. (BARBOSA, 1994) 

 
O jogo combinatório grafia-som e som-grafia é, portanto, considerado 
como o mecanismo de base para o domínio efetivo da leitura e da 
escrita – o que pressupõe que os aspectos perceptivos componham 
a estratégia básica envolvida no ato de ler e escrever. A ênfase é 
então colocada no ensino através do treino da percepção auditivo-
visual e das habilidades motoras. Subjacente a essa concepção, 
transparece um modelo específico de leitura: ler é sonorizar a escrita 
e, para tanto, o leitor deve mobilizar um dispositivo desenvolvido no 
processo de alfabetização que permite a transformação de sinais 
gráficos em sinais sonoros; de posse dessa estratégia, o alfabetizado 
consegue identificar cada palavra escrita, mesmo aquelas cujos 
significados ele não conheça. (BARBOSA, 1994, p. 70) 

 
 Muitas vezes o professor por ser visto como tal acaba cobrando de forma 

inadequada, resultando que a leitura em si não seja tão prazerosa e isso pode 

acabar em aversão ao hábito a longo prazo conforme Barbosa (1994, p.131) 
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A decifração, que é a ênfase do ensino nas metodologias 
tradicionais, não faz parte das estratégias que o leitor utiliza para ler; 
quando mundo, ela é uma estratégia pouco eficaz: se o leitor não 
compreende uma palavra escrita, é pouco provável que ele vá 
compreendê-la, chegar a seu sentido, reproduzindo-a oralmente. 
(BARBOSA, 1994, p. 131) 
 

O aluno que é incitado pelo professor em sala de aula tende a ter bons 

resultados em sua formação como leitor proficiente, uma vez que, nem sempre este 

aluno recebeu essa força em casa. Muitos alunos veem para a escola como sacos 

vazios, totalmente desprovidos de munição e incentivo à leitura, os alunos tem 

realidades muito diferentes e para isso o professor precisa estar apto para colocar a 

semente do incentivo a ler e cultivar a mesma, mesmo que esse plantio seja 

executado num terreno pouco fértil e portanto não muito propício ao seu 

crescimento, a sua germinação. (BARBOSA, 1994) 

Coloca-se o professor como mediador desse mecanismo entre hábito de ler e 

estudante mas é fundamental começar esse incentivo de casa, é no berço que a 

criança deve começar essa interação tão primordial na sua formação como cidadão, 

de acordo com Silva (2002), "Ler é um direito de todos e, ao mesmo tempo, um 

instrumento de combate à alienação e à ignorância". 

Ler é colocado como um direito de todos, e realmente é, por meio de uma 

alfabetização e por consequência de uma boa leitura o aluno se torna apto a 

compreender melhor o todo, amplia sua visão de mundo e passa a ser um ser 

pensante envolvido nesse entrelaçamento social. Quem recebe uma boa 

alfabetização e set torna um leito proficiente consegue conquistar muito mais e tem 

a a chance de se tornar uma pessoa bem mais sucedida mesmo que este seja de 

origem humilde e de poucos recursos financeiros. (SILVA, 2002) 

A pessoa que lê com proficiência não vira uma vítima do meio em que está 

inserida, uma vez que esta pensa e age de acordo com a nova visão do conjunto 

social, e jamais será condicionada ou alienada a pressões externas sem que esta 

queira, lendo a pessoa redescobre coisas que quem não tem uma boa leitura não 

enxerga. (FREIRE, 2011) 

 
Expressar-se, expressando o mundo, implica o comunicar-se. A partir 
da intersubjetividade originária, poderíamos dizer que a palavra, mais 
que instrumento, é origem da comunicação – a palavra é 
essencialmente diálogo. A palavra abre a consciência para o mundo 
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comum das consciências, em diálogo portanto. Nessa linha de 
entendimento, a expressão do mundo consubstancia-se em 
elaboração do mundo e a comunicação em colaboração. E o homem 
só se expressa convenientemente quando colabora com todos na 
construção do mundo comum – só se humaniza no processo 
dialógico de humanização do mundo. A palavra, porque lugar do 
encontro e do reconhecimento de si mesmo. A palavra pessoal, 
criadora, pois a palavra repetida é monólogo das consciências que 
perderam sua identidade, isoladas, imersas na multidão anônima e 
submissas a um destino que lhes é imposto e que não são capazes 
de superar com a decisão de um projeto. (FREIRE, 2011, p. 26) 

 
 

            Um exemplo da leitura como campo para abrir os caminhos para à execução 

da cidadania é o fato do leitor ler e compreender o que foi lido, visto que é 

substancial que se saiba o que leu para assim executar o seu papel como eleitor e 

por meio disso conseguir defender suas ideias á que lhe compete à democracia. 

Fatores sociais também tem seu papel no quesito ler, por muito se houve 

dizer que alunos com inferioridade social ou de menor poder aquisitivo tem mais 

dificuldades em desenvolver o gosto pela leitura que alunos de classes mais 

elevadas. Por mais dificuldades que possam surgir aos alunos de baixa renda nada 

pode justificar que não se leia por conta disso, uma vez que somos participantes de 

uma sociedade letrada, e há escritos por toda parte, nos supermercados, farmácias, 

letreiros das ruas, enfim, por todo nosso meio encontramos escritos. 

Uma questão importante e apontada pelos BRASIL (1998) é que: “Ler por si 

só já é um trabalho, não é preciso que a cada texto lido se siga um conjunto de 

tarefas a serem realizadas.”  

 

Essa questão em que aborda os PCN’s sugere que nem sempre que 
se trabalha com leitura deve-se cobrar atividades avaliativas dos 
alunos, pois isso pode fazer com que os mesmos não consigam 
desenvolver o hábito saudável de ler e dessa forma colocando em 
risco o hábito da leitura fora de sala de aula. Pois se sempre for 
cobrado exercícios ou avaliações em cima da leitura, a mesma 
deixará de ser um prazer e sim uma carga. Assim, um leitor 
competente só pode constituir-se mediante uma prática constante de 
leitura de textos de fato, a partir de um trabalho que deve se 
organizar em torno da diversidade de textos que circulam 
socialmente. (BRASIL,1997). 
  

O professor no momento de elaborar o plano de aula para aplicar e cativar o 

seu aluno para o campo da leitura devem utilizar-se de um campo rico de textos e 

diversos meios para aplica-los, o estudante precisa desse contato com diversas 
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formas literárias para se formar um leitor proficiente. Um ambiente escolar pobre de 

textos que circulem nos meios sociais distintos não é o adequado para a boa 

formação de um aluno leitor ativo e maduro. Por isso o docente deve estar sempre 

antenado para tal finalidade, para que por meio do trabalho árduo o seu aluno 

consiga absorver a alma dos textos e também adquirir preferências para que em 

casa possa executar o seu papel de leitor maduro. (BRASIL, 1997) 

 
No ato da leitura real, significativa, estão envolvidas algumas 
estratégias: formulação de hipóteses sobre o significado do texto; 
antecipação do sentido do texto, que se configura à medida que se 
avança na leitura; verificação dessa antecipação, dando sequência à 
leitura, para confirmar ou modificar as hipóteses formuladas e 
reorientar ou não a previsão de sentido já feita; utilização de 
vocabulário visual de base (das palavras ortograficamente 
normatizadas). Para desenvolver e concretizar todas essas 
estratégias no ato da leitura, o leitor deve mobilizar o conjunto de 
conhecimentos que já possui sobre linguagem, sobre o léxico da 
língua escrita e tudo aquilo que acumulou na sua experiência de 
vida. São todos esses elementos que, em conjunto, permitem ao 
leitor atribuir significado ao texto à escrita. (BARBOSA, 1994, p.131) 

 

O ato de ler vai muito além de ler para ser avaliado, somos incitados a ler 

para nos inteirarmos do conhecimento de mundo que se tem até hoje, após muita 

leitura o ser humano se torna apto para formular também o seu próprio 

conhecimento do meio que está inserido de acordo com suas assimilações 

adquiridas durante suas leituras. Ler é algo que agrega valor à vida social de todos e 

principalmente dos estudantes que buscam suas futuras profissões e seu lugar no 

mundo como cidadãos, por isso o professor deve ser meticuloso na hora de passar 

textos e propor leituras somente com intuito avaliativo. 

 

 2.6.  O leitor e sua interação com a leitura 

Quando se fala em leitura competente estamos nos referindo à uma leitura 

que vai além de ler a simbologia das palavras, referimo-nos à leitura proveitosa e 

madura, onde não haja apenas a decodificação. 

Segundo Brasil, “O trabalho com leitura tem como finalidade a formação de 

leitores competentes e, consequentemente, a formação de escritores, pois a 

possibilidade de produzir textos eficazes tem sua origem na prática de leitura” 

(BRASIL, 1997). 
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Na era da tecnologia em que nos encontramos o aluno precisa ir além na hora 

de interpretar textos, enunciados ou qualquer mensagem que venha associada à 

imagens como por exemplo na televisão, e questões de vestibulares como as 

charges. O que significa isso? Significa que o estudante deve saber associar a 

simbologia geral com a mensagem implícita presente nesses meios pois precisa ter 

conhecimento de mundo estar antenado no que está acontecendo no planeta 

naquela época em que foi colocado a mensagem, o aluno deve ir além percebendo 

o público alvo ao qual foi direcionada aquela mensagem, ler proficientemente é uma 

fase da boa leitura, a segunda fase é saber inferir e deduzir para poder interpretar 

determinados conteúdos propagados na mídia. Segundo o autor Ezequiel Silva 

(1999): 

 
Atualmente, com a explosão das informações da mídia, a leitura da 
linguagem verbal é uma competência de fundamental importância 
para a sobrevivência do cidadão. E a escola é o principal reduto onde 
as novas gerações podem conseguir o devido preparo para a 
compreensão dos vários tipos de organização textual, que compõem 
o mundo da escrita. Além disso, diante das velozes transformações 
do cotidiano (hoje mundializado), os professores têm que superar o 
papel de repassador ou transmissor de informações para, através da 
pesquisa e do estudo constante (eis novamente aqui a leitura 
exercendo o seu papel), colocar-se em outro patamar de condutas 
pedagógicas. (SILVA, 1999, p. 18) 

 

Quando o estudante se depara com a produção de textos é aí que entra mais 

assídua ainda a sua convicção diante das leituras, pois é nesse campo que se põe a 

prova se de fato esse leitor é competente ou não. Escrever por si só já não é uma 

tarefa fácil, mas que pode sim ser facilitada por meio de uma boa leitura, o aluno que 

lê bem produz bom textos – vale salientar que este ler bem refere-se a ler e 

compreender os textos lidos – A leitura é um divisor de águas entre quem escreve 

bem e quem mal escreve justamente pela sua defasagem no momento da leitura e 

compreensão de textos. 

Trabalhar com textos é vital em sala de aula como meio de interação entre o 

conteúdo trabalhado da disciplina e o aprendizado do estudante, uma vez que deve 

ser uma leitura capaz de fazer com que esse aluno compreenda o que está sendo 

proposto por meio da leitura competente, segundo os PCN’s 

 
É preciso superar algumas concepções sobre o aprendizado inicial 
da leitura. A principal delas é a de que ler é simplesmente 
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decodificar, converter letras em sons, sendo a compreensão 
consequência natural dessa ação. Por conta desta concepção 
equivocada a escola vem produzindo grande quantidade de “leitores” 
capazes de decodificar qualquer texto, mas com enormes 
dificuldades para compreender o que tentam ler. (BRASIL, 1997, p. 
42)  

 

                  O professor proficiente deve se colocar como alguém aberto ao novo 

para agregar a vida do aluno, como por exemplo perceber que tipo de textos 

chamam e prendem mais a atenção de seus alunos, qual meio estão inseridos e 

também qual nível social que se encontram, para que haja aproveitamento de 

conteúdo e não um desgaste de disciplina. A leitura é algo que é exercitado, nunca 

deve ser colocada goela a baixo de ninguém, tem que ser prazerosa mas não 

irrelevante. Contudo, (BRASIL, 1997) 

 
No que se refere às atividades de leitura, o trabalho de reflexão 
sobre a língua é importante por possibilitar a discussão sobre 
diferentes sentidos atribuídos aos textos e sobre os elementos 
discursivos que validam ou não essas atribuições de sentido. 
Propicia ainda a construção de um repertório de recursos linguísticos 
a ser utilizado na produção de textos. Uma prática fundamental de 
análise e reflexão sobre a língua, que tem relação com a produção 
oral e com a prática de leitura, é a recepção ativa: prática que, cada 
vez mais, torna-se uma necessidade, especialmente no que diz 
respeito aos textos veiculados pelos meios de comunicação de 
massa. Nesse caso, possibilita o reconhecimento do tipo de 
linguagem característica, a interpretação crítica das mensagens ou a 
identificação do papel complementar de elementos não-linguísticos, 
como a imagem e a trilha sonora, para conferir sentido às 
mensagens veiculadas. A compreensão crítica é algo que depende 
do exercício de recepção ativa: a capacidade de, mais do que 
ouvir/ler com atenção, trabalhar mentalmente com o que se ouve ou 
se lê. Trata-se de uma atividade de produção de sentido que 
pressupõe analisar e relacionar enunciados, fazer deduções e 
produzir sínteses: uma ativa, a relação de elementos não-linguísticos 
com a fala, identificar aspectos possivelmente relevantes aos 
propósitos e intenções de quem produz o texto ou interferir a 
intencionalidade implícita. [...] (BRASIL, p. 54, 1997) 
 
 

             O que o autor quer evidenciar é que há várias maneiras de influenciar os 

alunos a apreciarem e a se envolverem com a leitura por meio do trabalho árduo do 

docente que pratica e entende de leitura madura, ativa e por sua vez proficiente.  

 O ato de ler propicia um desenvolvimento muito melhor e portanto implica 

num rendimento escolar muito maior na disciplina dada, visto que, a leitura é o 
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semear para o futuro cidadão de bem se desenvolver e tomar posse de seu lugar na 

sociedade. (FREIRE, 1921) 

 

A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior 
leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. 
Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão 
do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção 
das relações entre o texto e o contexto. Ao ensaiar escrever sobre a 
importância do ato de ler, eu me senti levado - e até gostosamente - 
a "reler" momentos fundamentais de minha prática, guardados na 
memória, desde as experiências mais remotas de minha infância, de 
minha adolescência, de minha mocidade, em que a compreensão 
crítica da importância do ato de ler se veio em mim constituindo. 
(FREIRE, 1921) 
 

 
Através da leitura aplicada o docente deve observar se seus discentes estão 

conseguindo interpretar a alma do texto por meio de leituras e discussões em 

grupos, apresentações de trabalhos, exposição de pontos de vistas sempre 

buscando trazer o que foi trabalhado no texto para o contexto socioeconômico dos 

discentes, é preciso essa interação para que o aluno consiga levar o que foi visto em 

sala de aula para a sua vivência cotidiana para que de forma eficiente haja a 

assimilação do conteúdo por meio da relevância e portanto utilidade do assunto 

abordado. (FREIRE, 1921) 

É da natureza humana gostar de coisas/assuntos que tenham utilidade e 

aplicação em nosso dia a dia, caso não vejamos essa utilização acaba por 

desanimar o público alvo, por isso que os professores principalmente os 

profissionais de Língua Portuguesa devem estar munidos dessa estratégia e levar 

sempre em consideração os objetivos de seus alunos e também o meio social em 

que estão inseridos.  

O professor competente é aquele que acima de qualquer coisa ou até mesmo 

independente de sua formação (seja ela de Língua Portuguesa ou não) tem o 

compromisso de incentivar o seu aluno a ler, utilizando-se de quaisquer recursos 

que estejam disponíveis na sua escola, como por exemplo: livros didáticos, revistas, 

artigos diversos da internet e/ou bibliotecas. (BRASIL, 1997). O estudante precisa 

ser movido pelo desejo de conhecer mais do que foi proposto pelo professor, 

estratégias metodológicas como iniciar uma história e não concluir o enredo podem 

fazer com que seja aguçada a curiosidade e incitar os alunos para buscarem pela 

leitura do mesmo. Sendo assim, Paulo Freire, 1995 descreve que:  
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Ler é uma operação inteligente, difícil, exigente, mas gratificante [...] 
Ler é procurar ou buscar criar a compreensão do lido [...] ler é 
engajar-se numa experiência criativa em torno da compreensão. Da 
compreensão e da comunicação. E a experiência da compreensão 
será tão mais profunda quanto sejamos nela capazes de associar, 
jamais dicotomizar, os conceitos emergentes na experiência escolar 
aos que resultam do mundo da cotidianidade (FREIRE, 1995, p. 29-
3010 apud RANGEL, 2005, p. 29).  

 

           O ser humano é dotado de inteligência, isso difere o homem dos demais 

seres que não tem consciência, quando lemos estamos exercendo ativamente o 

papel de pensador crítico, é uma tarefa trabalhosa principalmente no começo, pois é 

cansativo e exige força de vontade por parte do leitor. Passado esse processo de se 

ater à leitura começamos a experenciar o novo, é onde os professores que já estão 

neste caminho devem observar os seus alunos e engajá-los para que no momento 

da compreensão textual de fato o que foi experenciado tenha sentido para tal, uma 

vez que quando se associa o que foi lido e estudado em sala de aula com o 

cotidiano é possível ter uma visão ampla e aplicada de aprendizado, sem que haja a 

dicotomização – que é a separação de realidades. Ler é um processo que 

aprendemos com o passar do tempo na escola, alguns alunos já vem de casa 

sabendo ler, mas isso é raro. O que nos move a ler é o fato de conseguirmos alçar 

novos caminhos apenas com os olhos sem nos movermos da cadeira. De acordo 

com Freire, 1995, ler é uma interação inteligente do leitor com o objeto lido, para 

isso deve-se existir um impulso maior com relação ao leitor e a vontade de ler e 

aguçar os sentidos em busca do novo até então desconhecido. Segundo Rubem 

Alves, (2002), cita que: 

  
Todo texto literário é uma partitura musical. As palavras são as 
notas. Se aquele que lê é um artista, se ele domina a técnica, se ele 
surfa sobre as palavras, se ele está possuído pelo texto – a beleza 
acontece. E o texto se apossa do corpo de quem ouve. Mas se 
aquele que lê não domina a técnica, se ele luta com as palavras, se 
ele não desliza sobre elas – a leitura não produz prazer: queremos 
que ela termine logo. Assim, quem ensina a ler, isto é, aquele que lê 
para que seus alunos tenham prazer no texto, tem que ser um artista. 
Só deveria ler aquele que está possuído pelo texto que lê. Por isso 
eu acho que deveria ser estabelecida em nossas escolas a prática de 
“concertos de leitura (ALVES, 2002, p. 43-44)  

 

Quando fala-se em “concertos de leitura” é uma forma do autor enaltecer a 

maneira como a leitura é algo complexo, porém está ao alcance de todos, além de 
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ser um direito de todos. Concerto musical é um termo que faz enlace com a 

eficiência que se em nossas escolas a leitura fosse encarada desse jeito com 

certeza os resultados serão os melhores possíveis, isso exige comprometimento, 

engajamento de um todo dos profissionais da educação bem como com os pais e 

alunos, e por que não a sociedade de um modo geral? A visão que desenvolvemos 

sobre ler e o hábito de ler se deve a esse entrelaçamento entre escola, alunos e 

comunidade. 

          A leitura é algo que deve ser da escola para o mundo, e não apenas 

construirmos leitores competentes que não tenham esse apreço e vontade de 

propagar os novos horizontes que só a leitura pode proporcionar.  

         Ler é mais que uma interação entre o texto lido e o leitor, pois exige arte 

implícita nas entrelinhas, se quem lê não é artista de nada adiantaria esse processo 

de ler pois a alma dos escritos não podem ser absorvidas e bem aproveitadas lendo 

por ler, lendo de qualquer maneira, seja decodificando ou simplesmente afligido para 

que acabe logo. Ler é uma evolução que deve ser desejada, trabalhada, galgada dia 

após dia. De acordo com Martins, 1984: 

  
A leitura racional tende a ser prospectiva, à medida que a reflexão 
determina um passo à frente no raciocínio, isto é, transforma o 
conhecimento prévio em um novo conhecimento ou em novas 
questões, implica mais concretamente possibilidades de desenvolver 
o discernimento acerca do texto lido. (1984, p. 80-81) 

 

O ato de ler implica muito raciocínio, é como se fosse uma dança onde os 

dançarinos devem compreender um ao outro através de seus corpos, sem a 

interação não é possível valsar, até porque não se valsa sozinho. Quando há 

interpretação do leitor com relação ao que foi lido é onde a mágica acontece, e 

mágica sabemos que não existe e sim racionalidade na hora da leitura por meio da 

aplicação da inteligência que nada mais é do que o raciocínio lógico onde o leitor 

coloca sentido no que está sendo deglutido por meio da leitura. Como afirma Paulo 

Freire, 1997 cita que: 

  
A leitura de mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior 
leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele 
[...] De alguma maneira, porém, podemos ir mais longe e dizer que a 
leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo mas 
por uma certa forma de "escrevê-lo" ou de "reescrevê-lo", quer dizer, 
de transformá-lo através de nossa prática consciente (FREIRE,1997, 
p. 11, 20). 
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          O leitor consciente no momento em que decodifica os signos, e logo em 

seguida compreende a leitura proficientemente está apto a exercer sobre o trecho 

lido sua visão, ele irá colapsar o texto lido através da sua consciência, é aí que está 

a criação. Quando coloca-se os olhos em textos e destes tira-se a compreensão 

inconscientemente colocamos nossos desejos, vontades, sonhos e nossa 

consciência cria novas ideias, é isso que é o ato criador, a partir daí cria-se o novo e 

pensa-se sobre o novo.  

Quando o leitor está consciente este consegue trazer realidade do que foi lido 

para o seu mundo cotidiano, ler é criar soluções e novas ideias, por meio da leitura 

abre-se caminhos, onde o leitor consegue agregar valor de mundo pelo objeto lido. 

Para  Alves (2002, p. 41):   

  
Tudo começa quando a criança fica fascinada com as coisas 
maravilhosas que moram dentro do livro. Não são as letras, as 
sílabas e as palavras que fascinam. É a estória. A aprendizagem da 
leitura começa antes da aprendizagem das letras: quando alguém lê 
e a criança escuta com prazer. 

 
A criança ao se interessar por textos, historinhas contadas na escola ou pelos 

pais ela começa a criar a visualizar como se deu o enredo, o posicionamento dos 

personagens, ela começa a indagar a acreditar no que ouviu, e quando esta 

relaciona o texto ouvido com as imagens presentes ela acaba por ler a história 

mesmo antes de estar alfabetizada. Porque o ato de ler implica vontade, apreço, o 

gosto pelo novo e por consequência o mergulho no livro mesmo que está ainda não 

decifre os signos presentes na linguagem.  

 É tão importante criar situações onde nossas crianças antes mesmo do 

processo de letramento venham a adquirir o desejo de ler, a leitura acontece antes 

mesmo de se conhecer as letras. Os pais, familiares ou demais responsáveis devem 

ter essa visão de plantar essa semente na criança. A diferença entre alunos que 

vem de casa incentivados pelos adultos a serem leitores onde contam-se historinhas 

para elas é nítida com relação aquelas que não tem esse acesso de berço. A 

desenvoltura da criança incentivada é outra peculiarmente muito melhor relativa às 

que não tem esse incentivo de casa. (BRASIL, 1997) 

Essa implicação de colocar o estudante para cumprir datas principalmente 

referente à leitura de livros pode resultar em ostracismo. O aluno deve desejar ler 
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determinado livro ou texto, é preciso que haja vontade nem que ela seja pequena, é 

através da curiosidade que desenvolvemos os nossos gostos, com o aluno não é 

diferente, este precisa desejar ler, querer ler e não apenas fazer isso porque será 

avaliado posteriormente.  

A questão aqui abordada pelo autor refere-se a problemática das cobranças 

exacerbadas por parte do professor de Língua Portuguesa ao passar determinado 

texto. Nem sempre deve-se cobrar atividades avaliativas com relação a todos os 

textos trabalhados em sala de aula, porque isso enrijece o aprendizado do aluno, 

pressionando-o de tal maneira que pode sim engessar seu aprendizado e posterior 

curiosidade e vontade em se tornar um leitor maduro, eficaz e proficiente. De acordo 

com Martins (1984):   

  

Imaginem um texto lido às pressas para realizar uma prova. Tudo 
nele aborrece ou preocupa por ter-se que dar conta de seu conteúdo, 
provavelmente devendo-se ainda encontrar-lhe qualidades, na 
verdade pouco ou nada é elaborado. A leitura pode até se tornar 
insuportável, um verdadeiro exercício de angustia. Esse texto, 
mesmo se passando muito tempo sem vê-lo ou sem referências a 
seu respeito, está marcado. Dificilmente voltamos a ele de espírito 
aberto, sem preconceito (MARTINS, 1984, p. 51).  

 

           Outra coisa que ocorre muito na escola é quando professores cobram a 

leitura de determinado livro num prazo X para leitura e posterior atividade avaliativa, 

seja ela um trabalho com apresentação do mesmo ou até mesmo uma prova. A 

pressão exercida no público pode causar-lhes danos trágicos com relação a leitura, 

como o ostracismo – que equivale ao mesmo que aversão a algo. De maneira 

alguma isso é bom, muito pelo contrário é um fator negativo, isso deve ser evitado 

pelos professores uma vez que estes tem a incumbência de mostrarem o processos 

simples da leitura madura e proficiente. (MARTINS, 1984).  Não é algo fácil de se 

fazer numa escola onde há muitos níveis de mentalidades e intelectos distintos, mas 

é a tarefa do profissional da educação, pois uma vez que sem leitura adequada não 

é possível aplicar de maneira eficiente os demais conteúdos propostos pela 

legislação vigente. 

 

2.7. O professor de Língua Portuguesa e sua função inspiradora 

Observamos que se o próprio docente da área não é o que cativa, não for o 

que convence seus alunos para as práticas literárias, então fica sabido que o aluno 
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percebe e por sua vez também não se empenhará em ler. Acreditamos que o hábito 

da leitura, o amor pela literatura é algo que precisa ser plantado em cada formando, 

ou seja, começando por nós estudantes e futuros professores, uma vez que quando 

atuantes na educação pode não ser cultivado este sentimento e esta atitude de ser o 

próprio leitor ativo, maduro e consciente conforme enfatiza a professora Letícia 

Mallard, “o melhor caminho para se aprender literatura é a leitura”. Precisa-se de 

professores exemplos que deixem para traz a obrigatoriedade da leitura apenas 

porque é cobrada no currículo, ou porque cai nos vestibulares e demais 

similaridades, é necessário criar se a paixão, despertando a magia que há na leitura, 

nas palavras de Paulo Freire, 1984 “a inteligência do mundo”. 

A função do professor de Língua Portuguesa é de fundamental importância 

na formação de leitores uma vez que este exerce a função mediadora entre textos a 

serem lidos e seus alunos leitores. A única diferença do professor de Língua 

Portuguesa para os demais professores é que este tem os textos e a literatura como 

objetos de ensino de sua disciplina, e que se preocupar em dar ênfase no trabalho 

com textos não é apenas função do Letrado, ressalvamos que o processo ensino-

aprendizagem e cognitivo se dá por meio deste trabalho. (BRASIL, 1997) 

Atualmente temos grande complexidade para não dizer problemas quanto à 

leitura e interpretação de textos, pois antigamente os alunos eram condicionados ao 

ensino da escola tradicional, sendo impulsionados a lerem de forma coerente, 

respeitando a pontuação estabelecida da época, porém há uma enorme defasagem 

no quesito ler e interpretar o que se leu, estas vítimas da escola arcaica são 

decodificadores e não ou quase nuca interpretam com facilidade o que foi lido. De 

acordo com Silva, (1987): 

 
A compreensão refere-se à potencialidade de ser e de conhecer 
aquilo que se é capaz. Na compreensão está sempre implícita uma 
possibilidade de interpretação, uma possibilidade de apropriação e 
de apreensão daquilo que foi compreendido. Compreender é assumir 
a atenção total, não apenas assumir o que o que as coisas 
representam, o seu simbolismo, as suas propriedades, mas o modo 
específico de existir das coisas que se expressam na composição do 
texto, nas ideias que se desvelam, no pensamento do autor do texto. 
(SILVA, 1987, p. 26) 

 

O docente de Língua Portuguesa deve utilizar-se de muitas e diferentes 

metodologias de acordo com seu público alvo, pois bagagem cultural e o ritmo da 

turma variam muito de modo que este profissional esteja ligado quanto às 
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metodologias aplicadas e nunca se deve trabalhar um único texto, mas sim vários 

textos e que haja de fato uma ecleticidade em suas aulas fazendo com que o aluno 

tenha um olhar no mínimo curioso sobre textos e trabalhos relativos à estes. (SILVA, 

1987) 

O professor é o mediador do conhecimento para o aluno, mas a leitura é o 

meio pelo qual este conhecimento chega até o estudante. Ler é de principal 

importância para que os objetivos metodológicos científicos venham a surtir efeito no 

currículo deste aluno, sem a boa leitura não é possível que se obtenha êxito na 

escola e em nada que for por ela intermediado ou aplicado através do professor. 

(BRASIL, 1997). Isto é, uma vez que o aluno se encontrará sozinho num vestibular 

longe de sua zona de conforto e lá ele terá que fazer jus ao conhecimento adquirido 

na escola, e isso irá ocorrer por meio da sua interação com a leitura. (COSTA, 2018) 

Quando o aluno é apto para decifrar códigos e interpretar ele está preparado 

ou no mínimo está no caminho certo para exercer o seu papel de cidadão ativo e 

propiciar isso às demais pessoas que estejam emaranhadas no seu novo cotidiano. 

FREIRE (2011) cita que: 

 

Se o educador é o que sabe, se os educandos são os que nada 
sabem, caba àquele dar, entregar, levar, transmitir o seu saber aos 
segundos. Saber que deixa de ser de “experiência feito” para ser de 
experiência narrada ou transmitida. Não é de estranhar, pois, que 
nesta visão “bancária” da educação, os homens sejam vistos como 
seres da adaptação, do ajustamento. Quanto mais se exercitem os 
educandos no arquivamento dos depósitos que lhes são feitos, tanto 
menos desenvolverão em si a consciência crítica de que resultaria a 
sua inserção no mundo, como transformadores dele. Como sujeitos. 
(FREIRE, 2011, p. 83) 

 

A sala de aula é o que conecta nós professores e estudantes com a 

sociedade de modo geral, isso só é possível por meio de textos. Quando a escola 

exerce seu real papel a sociedade muda como um todo, é uma espécie de grande 

explosão, onde todos estão envolvidos e fazem parte de seus ganhos, o que é isso? 

É a função de cidadania que todos estão envolvidos sendo aplicada de forma 

coerente e frutificando. A escola prepara o aluno através da leitura, este é o veículo 

onde o conhecimento é transportado para seus integrantes. (BRASIL, 1997) 

As estratégias utilizadas pelo professor no ambiente da aprendizagem é de 

exímia importância para que os resultados pedagógicos esperados sejam 

alcançados. Assim, 
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Em primeiro lugar seria interessante reforçar o princípio de que a 
leitura é um processo de interlocução, isto é, não é mais algo 
instantâneo, mecânico, mas um processo, que significa um 
encadeamento, um ir e vir, um retornar, um avançar. Ao ler o leitor 
deve dialogar com o autor, um sujeito que através e um texto, 
apresenta sua visão de mundo, de realidade, de fantasia, de sonho, 
etc. nesse diálogo, o leitor também coloca-se como sujeito que tem 
sua visão de mundo e de realidade. É, portanto, instaurado um 
processo de diálogo, de troca de conhecimentos, sensações, 
sentimentos. Supõe-se, logo, que o leitor não é alguém passivo que 
apenas deve aceitar o que lhe diz o autor. O diálogo pressupõe a 
troca. Se a leitura é um processo de interlocução, deve possibilitar, 
então, que a troca se estabeleça.  (POSSARI, 2001, p. 21) 
 
 

Abordando o aluno para o despertar através da leitura, o mediador se torna 

o responsável pela maneira como faz isso, a metodologia aplicada deve ser de 

caráter pedagógico e muito bem pensada de acordo com as circunstâncias, apenas 

um erro e pode desandar a receita. Então o que o professor como mediador desse 

processo ensino-aprendizagem faz colabora e muito para o resultado final. (BRASIL, 

1997). O comportamento do docente na hora de propor as leituras e suas atividades 

deve tomar cuidado para não causar no aluno mais falta de interesse do que este já 

carrega muitas vezes de casa, geralmente por falta de hábitos. Pois nós seres 

humanos somos criaturas de hábitos, uma vez que é muito difícil introduzir novas 

rotinas que façam com que os alunos saiam da zona de conforto e se atentem para 

as novas realidades construídas na escola por intermédio do professor utilizando 

como combustível a leitura. O que apavora a maioria dos educadores é a questão do 

aprender a ler, do saber ler, do ser alfabetizado mas não ser leitor assíduo, 

 
Existe uma convicção generalizada de que as metodologias 
tradicionais alfabetizam. E essa convicção parece estar correta, 
quando examinamos dados estatísticos de evolução da população 
alfabetizada no mundo. A parcela de nações que obteve êxito na 
generalização da alfabetização coincide com o grupo dos países 
desenvolvidos. Para esses países – alguns com mais de cem anos 
de tradição escolar derivou o desaparecimento quase total do 
analfabetismo, não configurando porém, o aparecimento do leitor. 
(BARBOSA, 1994, p. 24)  

 

O que acontece de fato quando o aluno aprende a ler e a escrever mas ele 

simplesmente não lê, conforme Barbosa mesmo com os níveis do analfabetismo 

tendo caído o leitor em si não aparece nessa mesma configuração. Até onde as 
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escolas e demais educadores devem lutar para alfabetizar o seu aluno no método 

tradicional que se mostra eficaz mas que, não contribui na formação do leitor 

proficiente? O que ocorre é uma utilização tradicional demasiadamente arcaica por 

parte de muitos profissionais que não querem abrir os olhos para o novo, e isso 

pode sim fazer um aluno aprender a ler, mas isso não o torna um leitor – uma vez 

que quem é leitor, é praticante da leitura e não apenas sabe ler. 

 

2.8. A leitura vista de acordo com a alfabetização 

Quando falamos em ensino e qualidade de aprendizagem não podemos nos 

ater apenas ao que é ensinado na escola. O aluno por vezes vem de casa 

previamente condicionado a ler ou até mesmo a escrever. Em casos em que o 

estudante não recebe isso de casa é na escola o seu primeiro contato com o mundo 

das letras e por conseguinte da leitura é de fato no ambiente escolar, assim Barbosa 

(1994) descreve que: 

 

Nesse sentido, não se ensina a criança a ler: ela aprende sozinha. 
Ao professor compete ajudá-la a conquistar esse comportamento. 
Essa ajuda concretiza-se através de um ambiente rico e variado, que 
favoreça o aparecimento ou o desenvolvimento daquela 
aprendizagem e através de momentos precisos de organização do 
conhecimento adquirido. (BARBOSA, 1994, p. 129) 

 

Mesmo que o aluno seja alfabetizado em sala de aula, não pode-se afirmar 

que é o professor que o ensina a ler. O professor intervém entre conhecimento e 

aprendizado, e este influencia seus alunos a despertarem para o mundo da leitura 

por meio de textos e atividades lúdicas que são propostas na escola.  

Assim que o aluno chega na escola ele começa a ter contato com o mundo da 

leitura, o processo de letramento é implementado nas séries iniciais e este prepara o 

mesmo para o novo aprendizado por meio de signos, onde o estudante passa a 

decifrar os signos linguísticos para tornar falante e leitor de sua língua mãe. 

(BRASIL, 1997) 

A linguagem faz parte do cotidiano de todas as pessoas e ela começa a ser 

explanada através de textos, imagens e figuras que transmitem mensagens ao 

interlocutor de um modo geral. Os primeiros anos de processo ensino-aprendizagem 

são essenciais para a boa formação do aluno, por meio das unidades bases 
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linguísticas tem se acesso ao aprendizado e posterior desenvolvimento da boa 

leitura. (BARBOSA, 1994) 

 

Tradicionalmente, a leitura e escrita vêm sendo concebidas como 
aprendizagens escolares; quer dizer, é no âmbito da escola que 
estas aprendizagens se realizam. Procede-se sempre como se o 
mundo da escrita fosse apresentado à criança a partir do momento 
em que ela tem acesso à escola (fato que poderia ser real há 
algumas dezenas de anos atrás). Através dessa iniciação, a criança 
vai desvendando os segredos daqueles sinais negros sobre a página 
branca. Parte-se do grau zero da aprendizagem da escritura. 
(BARBOSA, 1994, p. 54) 

 

A partir do momento que aprende-se a ler e a escrever adquire-se outro grau 

intelectual e isso possibilita ao aluno expor o seu aprendizado através das diversas 

leituras que lhes são mostradas no decorrer dos anos letivos. (BARBOSA, 1994) 

O aluno que lê, que interage bem com o mundo literário tem melhor 

desenvoltura quanto ao léxico gramatical, o que é isso, ele compreende melhor o 

meio em que vive e com isso fala bem e com desenvoltura, destacando-se no meio 

social em que vive. (BARBOSA, 1994) Quanto mais o professor for proficiente e 

portanto incentivador do ato da leitura com seus alunos mais estes irão desenvolver 

por si o gosto pela mesma. O professor tem papel muito valoroso relativo á esse 

trabalho em sala de aula, é a partir daí que se oportuniza as classes menos 

favorecidas a optarem pelo caminho dos estudos para uma melhor probabilidade do 

futuro. Para Lajolo, (1985), descreve que: 

 

Na prática da Leitura de textos, há que se considerar, primeiramente, 
que a leitura é um processo de interlocução entre leitor/autor, 
mediado pelo texto e, ainda, que o ato de ler não é um decifrar como 
um jogo de adivinhações o sentido de um texto. É a partir de um 
texto, ser capaz de atribuir-lhe significação, conseguir relacioná-lo a 
todos os outros textos significativos para cada um, reconhecer nele o 
tipo de leitura que seu autor pretendia e, dono de sua própria 
vontade, entregar-se a essa leitura ou rebelar-se contra ela, 
propondo outra não prevista. (LAJOLO, 1985, s.p.) 

 

O professor que bem direciona seus alunos tem tudo para desenvolver com 

eles um trabalho construtivista, onde todos os envolvidos através da troca de 

informações, de pesquisas constantes e da dialética chegam a um consenso onde o 

todo comunica-se, aprende, cria e interage de forma rica e produtiva. 
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O fato da literatura estar presente no dia a dia dos alunos não infere que 

estes a desejem, que estes a procurem e que as leiam periodicamente, é preciso 

uma força externa para impulsionar a procura pelos livros paradidáticos.  

Deixar o aluno livre é descobrir em cada indivíduo um mundo distinto e 

fantasioso que além de elevar a busca pelo desconhecido e pelo novo aprendizado 

faz com que o estudante influencie seus colegas e familiares a fazer o mesmo. Uma 

dica bem legal, mas que deve ser feita com bastante responsabilidade é a sugestão 

de trabalhos que sejam desenvolvidos em grupos. BRASIL, (1997) cita que: 

 

O trabalho em grupo possibilita ricos intercâmbios comunicativos 
que, embora tenham enorme valor social e pedagógico, nem sempre 
implicam interação produtiva do ponto de vista dos conteúdos 
escolares. Para que a interação grupal cumpra seu papel didático é 
preciso que os alunos realmente realizem juntos uma determinada 
atividade, que o resultado seja, de fato, produto da ação do grupo – 
não coincidente, portanto, com o que nenhum aluno poderia realizar 
individualmente. Se, diante da proposta de recuperar de memória 
uma história conhecida, uma dupla de alunos tem como resultado 
basicamente o trabalho de um deles (ainda que com a concordância 
do outro), por mais interessantes que tenham sido os intercâmbios 
durante a atividade, não se pode afirmar que o produto final seja 
resultado da interação dos dois. Nesse sentido, o grande desafio é 
criar condições didáticas para que a interação verdadeiramente 

ocorra. (BRASIL, 1997, p. 67) 
 

No caso de atividade sugerida para enaltecer ainda mais o trabalho do 

professor de Letras (Língua Portuguesa) é propor que seus alunos se reúnam em 

grupos e façam a leitura de uma determinada obra – livro paradidático – e juntos por 

exemplo, possam apresentar em sala de aula por meio de exposição para seus 

colegas de classe. (BRASIL, 1997) 

O que se propõe, é que, no caso ambos os membros do grupo possam ler o 

mesmo livro e um começar a contar a história sequenciando-se dos demais colegas 

até que se dê o desfecho da mesma. Com este trabalho torna-se possível que o 

professor como observador e avaliador da interação e dedicação de seus alunos 

pela prática e execução da atividade possa verificar se de fato todos participaram da 

atividade em grupo. Dessa maneira não há como o aluno não ler. (BRASIL, 1997) 

Além de cada obra ser única, por meio desse tipo de exposição fica evidente 

quem leu, quem não leu uma vez que, filmes e resumos disponíveis na internet não 

são como os livros na íntegra, cada autor de acordo com o período em que viveu e 
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compôs sua literatura deixa marcas reconhecíveis pelo letrado – isso sem mencionar 

no fato de que muita coisa em que se acha na internet estão distorcidas das obras 

originais, e com isso, não há como o professor não saber se seu aluno participou ou 

não participou da atividade avaliativa proposta. 

  

2.9. A leitura como processo de formação do cidadão 

Quando falamos em leitura logo nos vem à cabeça o tédio de sentar e ter de 

deglutir todo um texto, ou um livro inteiro. Essas questões influem e muito na hora 

em que o leitor se depara com documentos, manchetes, documentos de modo geral 

e até mesmo com uma simples bula de remédio. O problema é que a postergação 

quanto ao processo de liturgia acaba complicando a vida do cidadão, pois para 

lutarmos por melhorias na sociedade precisamos começar sendo bons leitores, ao 

menos que saibamos o que estamos lendo e de fato lhe dando. (COSTA, 2018) 

Feiras do livro sejam elas praticadas no âmbito escolar ou não, são sempre 

bem vindas para a implementação dos hábitos da boa leitura em meio aos cidadãos. 

Essa cidadania literária pode ser feita por meio de professores embasados em levar 

a boa prática da sala de aula como também para o meio social em que seu aluno 

está inserido, como escreve Brasil, (1997): 

 

A leitura colaborativa é uma atividade em que o professor lê um texto 
com a classe e, durante a leitura, questiona os alunos sobre as pistas 
linguísticas que possibilitam a atribuição de determinados sentidos. 
Trata-se, portanto, de uma excelente estratégia didática para o 
trabalho de formação de leitores. É particularmente importante que 
os alunos envolvidos na atividade possam explicitar para os seus 
parceiros os procedimentos que utilizam para atribuir sentido ao 
texto: como e por quais pistas linguísticas lhes foi possível realizar 
tais ou quais inferências, antecipar determinados acontecimentos, 
validar antecipações feitas, etc. A possibilidade de interrogar o texto, 
a diferenciação entre realidade e ficção, a identificação de elementos 
discriminatórios e recursos persuasivos, a interpretação de sentido 
figurado, a inferência sobre a intencionalidade do autor, são alguns 
dos aspectos dos conteúdos relacionados à compreensão de textos, 
para os quais a leitura colaborativa tem muito a contribuir. (BRASIL, 
1997, p.45) 
 
 

O que sugere e explica o autor é que a leitura realizada em grupos tem uma 

eficácia muito grande para o público leitor, uma vez que em sala de aula se o 

professor reunir a turma e convidar os alunos para formarem um círculo ou então 

uma meia lua, e estes realizarem determinada leitura e fizer um debate isso contribui 
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e muito para a realização da deglutição do texto lido e por conseguinte a leitura 

colaborativa exerce um papel muito eficiente de um compreender o ponto de vista do 

colega, e com intervenção do professor chegarem a um consenso comum. Esse tipo 

de atividade prepara muito bem o aluno como futuro cidadão e inclusive para 

vestibulares. (BRASIL, 1997). A leitura realizada em voz alta e logo em seguida 

debatida, discutida, tende a abrir as portas para a compreensão e assimilação rica e 

real da proposta do autor.  

 

Espera-se que o aluno, por meio de uma conversa, de um debate, de 
um reconto ou por escrito, demonstre ter compreendido o texto (lido 
por alguém ou por ele próprio) de maneira global e não fragmentada. 
Quer dizer: espera-se que ele saiba não apenas localizar 
informações específicas nos textos, mas que saiba como utilizá-las 
para construir a ideia geral do texto. (BRASIL, 1997, p. 76) 

 

Muitos estudantes compreendem melhor ouvindo, outros divergindo, outros 

interagindo, pois há diversas formas de inteligência. Como na escola há uma 

variedade muito grande de diversas mentalidades e inteligências o professor precisa 

executar sua metodologia baseada não apenas no tradicional – no arroz com feijão – 

mas através da dialética e do lúdico interagir com a ecleticidade e com a disparidade 

de raciocínios com que se depara num ambiente miscigenado que é a sala de aula. 

(COSTA, 2018) 

A leitura proficiente abre os caminhos do cidadão como um todo, isto é, 

quando este aplica e exerce a função mais que decodificadora do texto deglutido. O 

texto não necessariamente precisa ser extenso, mas que por menor que seja que 

haja a leitura proficiente, é aqui que mora o segredo e que muito difere pessoas 

leitoras assíduas das não-assíduas. Segundo Kato, (1985): 

 
É interessante observar que até agora falamos em interação leitor-
texto, mas em nenhum momento falamos em interação leitor-escritor. 
Contudo, em situações de comunicação oral, o que relevante é a 
interação falante-ouvinte. Na verdade, essa interação entre produtor 
e compreendedor é o objetivo é o objetivo de qualquer comunicação, 
mas como tem sido frequentemente observado, na comunicação 
escrita esse objetivo é muito mais dependente do código verbal e 
muito menos apoiado nas pistas contextuais, na linguagem gestual, 
no universo semântico partilhado ou nas regras conversacionais. 
(KATO,1985, p. 54) 
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A comunicação é algo delimitante e ao mesmo tempo potencializador, ou 

seja, a pessoa que é boa leitora ela tem um potencial maior e mais abrangente do 

que as pessoas que leem menos. (KATO, 1985) 

No momento da leitura há uma interação leitor-escritor, texto-leitor, que 

enriquece muito a mentalidade e produz novas linhas de pensamentos, isso é algo 

que infere e muito na hora da interpretação de assuntos diversos, desde os mais 

corriqueiros até os mais complexos. (FREIRE, 2002) 

É através desse tipo de interpretação e de interação textual que pretendemos 

abranger os estudantes com as propostas literárias, as quais estes tem contato na 

escola. Barbosa (1994) cita que: 

 
Num país como o nosso, marcado por profundas desigualdades 
sociais, um grande número de crianças não tem oportunidade de 
usufruir dessas experiências. Percebem que seus pais, muitas vezes 
analfabetos, conseguem contornar ou resolver os problemas diários 
sem recorrer à escrita. Vivendo numa sociedade urbana, podem até 
pressentir que esse emprego de estratégias alternativas à leitura 
para agir socialmente impõe limites estreitos; que o fato de serem 
analfabetos, ou mesmo o fato de pouco utilizarem a escrita 
marginaliza ou dificulta a participação dos adultos em grande parte 
dos acontecimentos diários da cidade. Conscientes das dificuldades 
diárias causadas pela precariedade ou ausência do domínio das 
estratégias de leitura, seus pais insistem na necessidade do 
aprender a ler; reivindicam e lutam por vagas nas escolas. Mas 
essas crianças viveram num meio ambiente caracterizado pela 
oralidade; a necessidade de ler não se instalou definitivamente. 
(BARBOSA, 1994, p.137) 

 
A educação acontece desde o momento da concepção até a morte do 

indivíduo, mas é durante a sua formação de berço que fatores e gatilhos 

importantíssimos para o bom desempenho futuro do ser é criado, a educação vem 

de berço, ou ao menos deveria vim de berço. 

Grande parte dos pais não tem hábitos de ler, portanto seus filhos crescem 

num ambiente pouco ou nada interativo com o mundo literário. O exemplo é o 

melhor remédio, mas o nosso país Brasil tem uma defasagem quase que 

exponencialmente irremediável de falta disso. (BRASIL, 1997) 

A atitude da maior parte das famílias é jogar toda a responsabilidade para a 

escola e para os professores, negligenciando seu papel de formadores de seus 

filhos. Coisas simples como a educação do bom dia, com licença, por favor, são 

atribuídos à entidade escolar. São situações complexas e muito problemáticas que 
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seriam resolvidas muito facilmente se cada um fizesse a sua parte. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Local da Pesquisa 

O presente projeto bibliográfico foi desenvolvido e apresentado às 

imediações da Escola Municipal Darcy Ribeiro, localizada no município de Guarantã 

do Norte MT. O projeto foi realizado à turma do 9º Ano “A” da mesma instituição 

pública de ensino. 

 

3.2 Tipo de Pesquisa 

O pesquisa teve como intuito alcançar estudantes de ensino fundamental, 

com a prática e elaboração do projeto de pesquisa de caráter bibliográfico visa 

atingir de modo simples o acesso dos discentes a o mundo da leitura proficiente. 

Para que isso ocorra utilizamos de embasamento na ordem científica de 

autores renomados como Minayo, Japiassú, Lakatos (toda a família), Antônio Carlos 

Gil e Trivinos. 

Em primeira mão vale ressaltar que um trabalho científico elabora mediante 

uma pesquisa bibliográfica é, a sistematização de conhecimentos, ou seja, um 

conjunto de proposições lógicas correlacionadas sobre um comportamento de certos 

fenômenos que se deseja estudar. (LAKATOS & MARCONI, 2001, p. 80). Onde 

Lakatos afirma que, toda pesquisa implica o levantamento de dados de variadas 

fontes, quaisquer que sejam os métodos ou técnicas empregadas. (p.157). 

A maior parte do material (informação) foi levantada em grande parte em 

material impresso o que classifica esta pesquisa em bibliográfica. 

 Segundo Gil, 

 

O levantamento bibliográfico preliminar depende de muitos fatores, 
tais como a complexidade do assunto e o nível de conhecimento que 
o estudante dispõe a respeito. Não se pode definir de imediato que o 
material deverá ser consultado. A experiência, porém, demonstra que 
é muito importante buscar esclarecer-se a cerca dos principais 
conceitos que envolvem o tema de pesquisa, procurar um contato 
com trabalhos de natureza teórica capazes de proporcionar 
explicações a respeito, bem como com pesquisas recentes que 
abordam o assunto. (GIL, 2002, p. 61) 

 

No caso abordado sobre a leitura utilizou-se de fontes de pesquisa 

bibliográfica, com leitura de diversos livros paradidáticos e acesso à internet. 
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As fontes foram variadas para que a riqueza do trabalho fosse vigente, e que por 

meio dele os objetivos sejam alcançados. 

Incluso na metodologia escolhida infere-se o local de pesquisa no qual o 

presente projeto será executado, que no caso será a Escola Municipal Darcy 

Ribeiro, onde o pré projeto foi pensado e elaborado para ser apresentado aos alunos 

do 9º Ano “A”. De acordo com Minayo, (2001) 

 

A metodologia não só contempla a fase de exploração de campo 
(escolha do espaço da pesquisa, escolha do grupo de pesquisa, 
estabelecimento dos critérios de amostragem e construção de 
estratégias para entrada em campo) como a definição de 
instrumentos e procedimentos para análise dos dados. (Minayo, n. p. 
2001) 

 

É de suma relevância que ao criar qualquer tipo de abordagem científica o 

pesquisador defina seu caminho e faça suas escolhas inerentes ao tema, para que 

os objetivos sejam alcançados por meio da metodologia aplicada ao projeto. 

Segundo Minayo, (2001) 

 
Nesse procedimento metodológico, destacamos a noção de 
entrevista em profundidade que possibilita um diálogo intensamente 
correspondido entre entrevistador e informante. Para muitas 
pesquisas, a história de vida tem tudo para ser um ponto inicial 
privilegiado porque permite ao informante retomar sua vivência de 
forma retrospectiva, com uma exaustiva interpretação. Nela 
geralmente acontece a liberação de um pensamento crítico reprimido 
e que muitas vezes nos chega em tom de confidência. É um olhar 
cuidadoso sobre a própria vivência ou sobre determinado fato. Esse 
relato fornece um material extremamente rico para análises do vivido. 
Nele podemos encontrar o reflexo da dimensão coletiva a partir da 
visão individual. (MINAYO, n.p. 2001) 

 

3.3 Coleta de Dados 

Os dados foram coletados por meio da aplicação de questionário a 

Professora de Língua Portuguesa do 9º Ano “A” da Escola Municipal Darcy Ribeiro.  

O questionário foi elaborado com questões fechadas e abertas visando verificar o 

conhecimento da professora e sua utilização da leitura proficiente o Com os alunos 

desta escola. 
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3.4 Análise de Dados 

Após a coleta de dados os mesmos foram analisados, tabulados e 

elaborados gráficos e tabletes com os resultados encontrados na pesquisa.  

Para Minayo (1992, p.79), entende-se que o produto final da análise de uma 

pesquisa, por mais brilhante que seja, deve ser sempre encarado de forma 

provisória e aproximativa. Isso quer dizer que por mais esforço que seja aplicado ao 

tema pesquisado e estudado, nada é de caráter definitivo, uma vez que a ciência só 

é ciência por estar em constante transformação e por consequência em grande 

ebulição transformativa, onde num futuro o que agora se afirma pode cair por terra. 

Novas teorias, novos resultados de pesquisa e nova visão de mundo é que acontece 

com o decorrer dos anos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), subdivide-se em três 

avaliações, conforme ilustrado na figura 1: 

 

 
   Figura 1 – Avaliações que compõem o Saeb. Fonte: Inep/Daeb 

 

 

A Prova Brasil procura avaliar o aprendizado realizado ao longo da 
trajetória do aluno. Assim. São avaliadas habilidades relativas a anos 
anteriores ao que ele está matriculado e também a anos posteriores. 
O conjunto dessas habilidades são organizadas em competências. 
(site Qedu) 

 

No gráfico seguinte observa-se os resultados da Anresc (Avaliação Nacional 

do Rendimento Escolar), ou Prova Brasil realizada na Escola Darcy Ribeiro, ano 

2017: 

 

 
               Figura – 2. Resultados/Boletim de Desempenho. Fonte: Inep 
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De acordo com Brasil (1997), o ato de incentivar a ler não é apenas tarefa do 

professor de Língua Portuguesa, mas sim uma função fixa e contínua de todos os 

profissionais da educação. Como não é possível educar do berço – função dos pais 

– a escola pode e deve introduzir uma leitura que faça com que os discentes vejam 

a relevância de atentar-se para os aspectos e interesses quanto a ler, e a entender a 

referida leitura. 

A Prova Brasil é aplicada a cada dois anos, e tem como objetivo avaliar os 

níveis de Proficiência nas disciplinas de Língua Portuguesa – (com ênfase em 

leitura), e em Matemática, com ênfase na resolução de problemas. A avaliação é 

aplicada nas escolas públicas para as séries de 5º ano e 9º ano. 

 

 
Figura – 3. Resultados/Boletim de Desempenho. Fonte: Inep 

 

Com base nos dados pesquisados e nas avaliações aplicadas em 2017 

(Prova Brasil), verificou-se que, mesmo a Escola Municipal Darcy Ribeiro tendo 

atingido a meta quanto à avaliação realizada pela Anresc (Avaliação Nacional do 

Rendimento Escolar) é clara e expressiva a defasagem e as deficiências 

encontradas quanto à Proficiência Leitora, uma vez que na análise do gráfico 

pertinente ao 9º ano de Língua Portuguesa, foram atingidos muitos descritores da 

matriz de referência do Saeb, mas em contrapartida foi deixado a desejar, pois, no 

gráfico de resultados finais que trabalha com níveis que vão de 0 a 8 (medidos cada 
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um por descritores que os definem) apenas 0.0% atingiram os níveis 7 e 8 do 

referido percentual. 
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5. CONCLUSÃO 

 

A Leitura Proficiente é algo que define gerações, alunos que leem e sabem o 

que leu são destaque na vida acadêmica e social. É de extrema relevância trabalhar 

as estratégias de leitura sugeridas pelos Parâmetros Curriculares, estes, não são via 

de regra, mas sua utilização auxilia no melhor desempenho escolar quanto à 

interpretação textual e demais sugestões a serem trabalhadas como as estratégias 

de leitura. Com os dados do Saeb, ficou evidente como detalhes podem fazer a 

diferença na vida do leitor comum para torna-lo leitor maduro e profícuo. Alguns 

descritores não foram alcançados na tabela de níveis (0 a 8), e isso comprova como 

nós professores temos muito trabalho pela frente, o resultado foi alcançado, mas a 

diferença não foi realizada ainda. 

A hipótese inicial desta pesquisa é de que a leitura é uma construção 

humana e social. Portanto, a escola precisa estar ligada intimamente com o 

exercício contínuo de leitura dentro de uma prática pedagógica – onde se incite o ato 

de ler de forma proativa e madura -  direcionada ao aluno leitor, visando construir 

seus saberes por meio da interação com os seus pares, construída sob a forma de 

como os gêneros literários são trabalhados. 

Espera-se que com a referida pesquisa que consta neste trabalho, possamos 

abrir os olhos de nossos professores, de futuros mestres, e que através destes, de 

nossos alunos em sala de aula, para que carreguem uma leitura madura e eficaz de 

casa para a escola, e da escola para a vida. 
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 ANEXO 

 

 
 


