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EPÍGRAFE 

     
                        

Ler não caminhar sobre as letras, mais 

interpretar o mundo e poder lançar sua 

palavra sobre ele, interferir no mundo 

pela ação. Ler é tomar consciência. 

A leitura é antes de tudo uma 

interpretação do mundo em que se 

vive. Mais não só ler. É também 

representa-lo pela linguagem escrita. 

Falar sobre ele, interpretá-lo, escrevê-

lo. Ler e escrever, dentro desta 

perspectiva, é também libertar-se. 

Leitura e escrita como pratica de 

liberdade.  (FREIRE 2006)   
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RESUMO 
 

O presente projeto teve como finalidade, expor algumas considerações sobre a 
problemática, porque os alunos dos anos finais do ensino fundamental não gostam 
de ler. Segundo as leituras feitas que é bastante citada pelos autores, é por causa 
da maneira que é aplicada na escola para os estudantes, de forma 
descontextualizada. No mesmo modo que se encontra as causas e apontada 
também as alternativas para formar um leitor capaz e eficiente, que aprecie a leitura 
com um outro olhar, e que seja um leitor diário. Tem também como proposito chamar 
a atenção dos profissionais da educação, que são intermediários da leitura aos 
alunos. O professor deve apresentar os livros aos seus alunos, deve se ler o título, 
uma introdução breve, falar sobre o autor o ano, para ativar a curiosidade do aluno 
para conhecer a história por completa, não se deve forçar o aluno ler um livro sem 
ele ter apreciação, ainda mais quando ele se encontra na fase de querer ou não 
querer ler determinado texto, por isso cabe ao professor se empenhar em ativar o 
entusiasmo, a curiosidade, dos alunos sobre o ato de leitura. 
 
 
Palavras-chave: formação de leitores, leitura, estratégia. 
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Resumen    

 El presente trabajo tiene como finalidad exponer algunas consideraciones sobre la 
problemática, porque los alumnos de los años finales de la enseñanza fundamental 
no les gustan leer. Según una lectura hecha por la misma de una forma que es 
bastante citada en la forma descontextualizada del  mismo modo en que se 
encuentra las causas, y apuntada también para formar lectores eficientes que 
aprecie la lectura con otra Mirada, y que sea también un lector diario. Tiene también 
como propósito llamar la atención de los profesionales de la educación que son 
intermediario del saber del leer de los alumnos. Los profesores  deben presentar el 
libro a sus alumnos, debe ser leer el título, o una breve introducción del asunto, 
hablar más sobre el autor y el año, para activar la curiosidad de los alumnos, por 
conocer la historia por complete, no se debe obligar a un estudiante a leer un libro 
sin valorar aún más cuando se encuentra en la fase de querer o no querer  leer 
determinado texto, por lo que corresponde al profesor desempeñar en activar el 
entusiasmo, y la curiosidad del alumno sobe el acto de lectura. 
 
Palabras Claves: formación lectora, lectura, estrategia 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho trata de estratégias de leituras nos anos finais do ensino 

fundamental. A escolha por começar a tratar sobre o tema, “as estratégias de leitura 

nos anos finais do ensino fundamental”, tem por objetivo, analisar a compreensão da 

leitura bem como sua importância para o desenvolvimento da educação. 

A referente pesquisa esclarece que se deve ter uma aliança, aluno e 

professor, para obter melhores resultados na aprendizagem, e facilitar a 

convivências dos ambos dentre a escola. Abordagem do tema surgiu quando 

realizamos o meu estagio nos anos finais do ensino fundamental na Escola 

Municipal Xanxerê, localizada na quinta agrovila, nas proximidades de Terra Nova 

do Norte. Os objetivos específicos: *desenvolver a relação da leitura com o 

estudante, compreender as diversas formas que o ato de ler é enfocado na escola. 

Consistem em obter clareza sobre a o ato de leitura em sala de aula, e saber como 

ela está sendo trabalhada. 

 

Nota-se a importância dos alunos ter um contanto com os livros, e com a 

leitura na sala de aula, porque muitas vezes em casa não recebe esse apoio de 

leitura da família, e em casa muitos fatores e desfavorece o aluno na hora do ato de 

ler, uma televisão ligada desconcentra, um celular a vista desconcentra, e na escola 

é onde ele se encontra sem estes aparelhos eletrônicos, e é neste exato momento 

que o educador deve aproveitar e propiciar ao aluno o gosto pela leitura.  

Isso considerando que em conta não só leitura em sala, mais sim no local 

propicio a leitura a Biblioteca, onde os alunos irão encontrar um universo totalmente 

diferente para eles, um espaço de descobrimento, um momento de lazer, aventuras 

novas, aprendizado diferente, aumento de conhecimento e aumento de vocabulário.  

Esta é a proposta do trabalho de pesquisa, conhecer as causas que está levando os 

alunos finais do ensino fundamental não lerem com frequência e alguns nem gostar 

de ler. O que está ocasionando isto” o que os alunos estão atrelados”, que 

metodologia os professores estão usando. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 Objetivo Geral 

  
Investigar as estratégias de ensino de leitura utilizado pelos professores da escola 
Municipal Xaxerê. 
 

 1.2. Objetivos Específicos  

 

 Investigar como eles ensinam a leitura 

 Compreender as diversas formas que o ato de ler é enfocado na escola. 

 Observar como os professores avaliam a leitura. 
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2.  JUSTIFICATIVA 
 

Sabemos que a leitura é um dos meios mais importantes para a construção 

de novas aprendizagem, precisa ganhar lugar de destaque nas escolas. É algo 

importantíssimo para aprendizagem do ser humano, é com a leitura que o aluno 

forma uma construção de mundo diferente. A leitura na educação é um meio de 

inclusão social, é uma vantagem para a construção do ser humano. É importante 

dizer que a leitura é a base do processo da alfabetização e da formação da 

cidadania.  

Quando tratamos de habito de leitura nos anos finais do ensino fundamental, 

falamos de pré-adolescentes que se encontram em fase de mudanças, percebe-se 

que a realidade atual vem afastando cada vez mais nossos alunos do habito de ler. 

Percebemos que a realidade atual vem afastando cada vez mais nossos 

alunos do ato de ler. Aspectos como computadores, videogames, TV, o acesso 

restrito a leitura no núcleo familiar, e a falta de incentivo, têm ocasionado pouco 

interesse para leitura e por consequência dificuldades marcantes que sentimos na 

escola: vocabulário precário e reduzido e informal, dificuldade de compreensão, 

erros ortográficos, poucas produções significativas dos alunos, conhecimentos 

restritos aos conteúdos escolares.    

Dessa forma, a referida pesquisa se justifica considerando que a maioria dos 

alunos não gosta de ler, isto é a sociedade em si está deixando de lado a 

importância da leitura na vida do ser humano, sabendo que se usa a leitura para 

tudo e em todos os momentos.  Faz-se entanto necessário que a escola busque 

resgatar o valor da leitura, como ato de prazer e requisito para emancipação social e 

promoção da cidadania. 

A escola deve estar preparada com professores capacitados para instruir o 

aluno para a apreciar a leitura, usar algumas estratégias do ato de ler, até mesmo 

aguçar a curiosidade deles, para isso o aluno que está afastado dos livros, e que 

não suporta ler, porque acha desnecessário o habito de leitura no seu dia a dia, 

torne um leitor crítico, e ativo dentro da sociedade, e com isso aprenda a quão 

importância da leitura em sua vida.   

Por fim sabe-se que é através da leitura que se forma bons leitores, por isso 

deve ser trabalhada desde da fase lúdica, é nessa fase que é o primeiro contato com 

o ato de ler e ouvir histórias, nesta mesma fase que o aluno irá se apreciar e a 

gostar de ler. 
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3.  REFERENCIAL TEÓRICO  

3.1. Capitulo I: A Escola Municipal Xanxerê como parte do processo leitora 

 

Trata-se de uma reflexão sobre o ato de ler frente as novas tecnologias, a 

importância de conquistar o aluno leitor é preocupação constante, sempre 

procurando ressaltar as inúmeras possibilidades que a leitura traz para o indivíduo. 

A peça principal nesta tarefa tão importante a leitura, sabemos que vem de 

casa os pais, os pais devem ser os primeiros incentivadores para que seus filhos 

leem. A leitura está presente tanto na vida social quanto na vida pessoal de cada 

uma.  

O desinteresse pela leitura é um assunto bastante discutindo o no âmbito 

acadêmico, é um tema bastante abordado nos projetos do governo federal e pela 

sociedade como um todo.    

De fato, a leitura, nesta pesquisa “estratégia de leitura nos anos finais do 

ensino fundamental” está fazendo falta para muitos adolescentes, que estão ficando 

pouco qualificados para as vagas no mercado de trabalho. Enquanto o discente 

aprende a ler, ele está desenvolvendo, sociabilidade e integração na sociedade 

onde ele está inserido. 

O fato de não gostar de ler pode estar atrelado a vários motivos, como 

exemplo a falta de acesso a biblioteca da escola, a família não incentiva, os meios 

de tecnologia avançados, a leitura é necessária para formação de homens livres. 

 

3.2. Estratégias Desafios Enfrentados pelos Professores de Língua 

Portuguesa 

 

Muitos cidadãos não praticam a leitura e isso está deixando de lado a leitura 

do nosso país, é notório que o avanço das tecnologias tem aumentado, cada dia 

mais e isso afeta muito. Se o aluno não conseguir usar esses meios de comunicação 

a seu favor, ele acaba se distanciando dos livros, jornais, revista, e sim fica preso na 

frente de seu computador, ou celulares e tabletes. Cabe ao professor, trazer para a 

sala de aula métodos, que o aluno possa usar essas ferramentas para sua 

aprendizagem, e também, traga o livro para que ele não seja esquecido, como está 

sendo agora pela sociedade.     
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Até mesmo a família não incentiva seus filhos a lerem, mais isso ocorre 

porque a família trabalha e não tem tempo de atender à necessidade dos filhos em 

questão de incentivar o habito de leitura, e coloca a responsabilidade toda na escola, 

sem saber que a participação dele junto a escola é crucial para o desenvolvimento 

do seu filho (a). 

Sole 1998, propõe-se trabalhar a recapitulação oral da história completa”, 

para que o aluno possa compreender totalmente o texto lido em sala, se ficou 

alguma dúvida, o professor é um desafiador e facilitador do aluno. 

 

Por meio da leitura, a escrita pode ser questionada e ao mesmo 
tempo compreendida. Ao ler, alguns questionamentos são 
provocados e enquanto o leitor percorre esse caminho pode, além de 
explorar o texto, obter informações, encontrar respostas, medir o que 
sabe e o eu ainda preciso aprender. (OLIVEIRA, 2016, p.547). 
 

Ao ler, o aluno conhece o mundo ao seu redor, e amplia seu vocabulário, 

melhorando sua escrita dentro de sala de aula e fora. Através da leitura o ser 

humano consegue se transportar para o desconhecido, explorá-lo, decifrar os 

sentimentos e emoções que o cercam e acrescentar vida ao sabor da existência. 

Pode então, vivenciar experiências que propiciem e solidifiquem os conhecimentos 

significativos de seu processo de aprendizagem. A função da escola não é apenas a 

de ensinar a ler, mas   mediar ás leituras realizadas na escola, contextualizando-as 

com a realidade vivenciada pelos alunos.  

Nas palavras de Foucambert (1994), ler significa ser questionado pelo 

mundo e por si mesmo. Significa que certas palavras podem ser encontradas na 

escrita. Com isso nota-se que o aluno deve ter acesso à escrita para construir uma 

resposta íntegra que parte de novas informações que já sabia. Ensinar a saber a 

aprender a ler e escrever é tarefa complexa, mas essencial e gratificante se houver 

o envolvimento do professor com o aluno, para que ocorra a aquisição da 

aprendizagem da leitura.   

Se considerarmos que a função da escola não é apenas ensinar a ler e 

escrever, mais sim levar o aluno a fazer uso da leitura e da escrita dentro e fora da 

escola, que o aluno por conta própria busque ler livros, revistas, jornais, a escola 

deve proporcionar esse gosto ao aluno, disponibilizando de materiais de leitura na 

biblioteca, livraria, etc. 
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Dentro do espaço escolar para garantir o processo de alfabetização é 

necessário criar um ambiente alfabetizador, para que o aluno ao chegar na escola 

tenha esse acesso as informações.  

O professor deve levar o aluno ao contato com a diversidade de matérias de 

leitura (jornais, revistas, livros..., respeitando-se o nível de cada um de seus alunos). 

Pois, é notório quanto maior a diversidade e possibilidades, maiores serão as 

condições de desenvolver a habilidade do pensamento, pois é a partir da leitura na 

escola oportunizará diferentes pontos de vista. 

A leitura como a função social deve estar relacionada com uma liberdade na 

leitura por prazer, compreender e criticar o que foi lido. O ato de leitura tem que ter 

propósito claramente definido na prática: quem lê sabe o que é, e para quê está 

lendo. Assim, deveria ocorrer na escola, onde lamentavelmente os educandos 

costumam ler para cumprir tarefas, sem entender o que estarão aprendendo, com 

isso que tipo de habilidades e estratégias de leitura estariam desenvolvendo na 

escola para que finalidade ele leu aquele determinado texto ou livro, qual a 

conveniência de ler aquilo. 

 

Quando os alunos leem sozinhos, em classe, na biblioteca ou em 
suas casas, tanto com o objetivo de ler por prazer, como para 
realizar alguma tarefa para a qual é preciso ler, devem poder utilizar 
as estratégias que estão aprendendo. ( Solé, 1998, p, 121.) 

 
 

Essas estratégias que o aluno deve pôr em prática, cabe a escola e aos 

professores capacitados com estratégias e habilidades de leitura, um professor deve 

apreciar a leitura, e leia muito para saber o que está passando para seus alunos, um 

professor deve ser um espelho para seu aluno. 

A importância do ato de leitura nesse processo é de transformar os alunos 

em leitores passivos em leitores sujeito. Além disso, a leitura deve ser de forma 

agradável, e dinâmica, para ter melhor aproveito. 

Neste presente trabalho, constam ideias difundidas por FREIRE, ISABEL 

SOLÉ, LAJOLO dentre outros tão importante que contribuem com ideias sugestivas 

para a educação. 

A questão é mais ampla, o porque os jovens não leem com frequência, vem 

da falta de estímulos por parte das instituições escolares, considerando a leitura 

como uma ferramenta essencial no processo de aprendizagem do aluno que está 

finalizando seu ensino fundamental. 
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3.3. A Leitura em Questão na Sociedade em Transição: O Professor como 

Incentivador da Leitura e as Práticas de Ensino  

 

 O gosto para apreciar a ler começa na escola. Para pode ler é preciso saber 

ler, para gostar de ler, também é preciso saber ler. Ler é considerar aquilo que 

envolve o mundo do leitor, ou seja, o contexto ligado à experiência de vida de cada 

ser, para que este possa relacionar seus conceitos prévios com o conteúdo do texto 

e, dessa forma, construir o sentido. Ao considerar como leitura suas experiências e 

vivencias, a leitura se tornará uma prática muito mais ampla e viva.   

No início do Ensino Fundamental I, o principal objetivo é ensinar o 
aluno a ler. Nos anos posteriores, a leitura se mostra necessária para 
o aprendizado dos conteúdos propostos, tornando-se importante em 
todos os âmbitos da vida desse indivíduo. (MARQUES & 
APARECIDA 2016, p, 779). 

 

Por meios da leitura resgatamos nossas lembranças mais especiais, que 

fazem parte da nossa cultura. Essa cultura que nos foi dada tem como finalidade a 

formação de cidadãos críticos e conscientes de seus atos, porém essa cultura está 

sido esquecida diariamente e, é esse saber, esta cultura que precisa ser recuperada. 

Podemos afirmar que a o ato de leitura se constitui tanto em um ato solitário 

ou em atividades grupal, toda leitura produz sentido, ou seja, surge da vivencia de 

cada um é posta como prática na compreensão do mundo na qual o sujeito está 

inserido. 

Ler se tornou uma necessidade, e descobrir um universo através das 

palavras, além do fato que ao final de cada leitura nos enriquecemos com novas 

ideias, experiências. A leitura desenvolve uma enorme capacidade de criar traz 

conhecimento, promovendo uma nova visão de mundo. 

SÔNIA apud ROCHA (2008, p.18) destaca a necessidade de trabalhar a 

leitura nas escolas no mundo das crianças, explorando seus conhecimentos 

anteriores. 

 

[...] não podemos desconsiderar a relação que as crianças 
estabelecem com diferentes linguagens e as práticas de leitura que 
elas efetivam antes de ingressar no ambiente escolar. É preciso 
considerar que as crianças convivem em seu cotidiano, mesmo antes 
de ir para a escola, com múltiplas formas de linguagem (música, 
som, pintura, imagens etc.) que, por sua vez, se articulam em 
diferentes e variados momentos, possibilitando-lhes vivenciar 
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experiências com a leitura. Desse modo, é preciso que, na escola, 
tais experiências sejam valorizadas e seja desenvolvido um trabalho 
a partir da história de leitura desses alunos. 
 
 

A escola por sua vez deve valorizar o conhecimento prévio de seu aluno, ou 

seja levar em conta a bagagem do aluno que tem do seu cotidiano, e usar esse 

conhecimento a seu favor dentro da sala de aula. Sabendo quais experiência seu 

aluno tem, referentes as atividades propostas a ele. Por isso se vê a importância do 

professor ter um diálogo aberto com seu aluno, para com isso ir conhecendo a vida 

de seu aluno dentro e fora da escola. 

 

Considero que o problema do ensino da leitura na escola não se 
situa no nível do método, mas na própria conceitualização do que é a 
leitura, da forma em que é avaliada pelas equipes de professores, do 
papel que ocupa no Projeto Curricular da Escola, dos meios que se 
arbitram para favorece-la e, naturalmente, das propostas 
metodológicas que se adotam para ensiná-la.( SOLÉ 1998 p. 90.) 

  
Como foi citado anteriormente, o problema está centrado no método que o 

professor aplica suas estratégias de leitura. O educador deve pôr em práticas 

situações em que levem o aluno a construir, aprofundar e ampliar seus 

conhecimentos, somente com a participação dos professores, família e até mesmo a 

sociedade   pode inspirar aos alunos o desejo por uma leitura prazerosa.   

Muitos professores passam atividades para seus alunos de resumo de livro, 

e pedem que pesquise na internet, para eles isso é uma boa, as inovações 

tecnológicas é muitas vezes considerada desfavoráveis, mais ao contrário, a escola 

precisa saber como lidar com elas e com a leitura. A exploração correta desses 

meios, pode, e muito, beneficiar a pratica de leitura enquanto as bibliotecas são 

deixadas de lado os livros pegando poeira, a maioria dos professores optam em 

levar seus alunos para o laboratório, enquanto as biblioteca são poucas 

frequentadas. 
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4. Capitulo II: O caminho para a leitura satisfatória  

 

É notório que o papel da escola na formação de leitores e aponta a leitura 

como caminho que pode levar à cidadania. Torna-se um meio essencial de 

aquisição de conhecimentos, desenvolvimento de pensamentos e enriquecimento da 

personalidade. 

Incentivar os alunos à leitura de um texto é criar neles o desejo de ler, para 

que futuramente ele possa ter uma bagagem de estudo grande para seu histórico, e 

quando ele se deparar com outros tipos de texto, compreenda com facilidade o que 

ele está lendo, e possa criticar opinar, sobre determinado assunto lido. 

O habito pela leitura, auxilia de várias formas na vida dos alunos, ele deve 

compreender o valor desta atividade, ele deve ser orientado diariamente com o 

apoio da esquipe escolar, ações simples que terão sentido e significativo na vida de 

todos envolvidos. 

 

 

4.1.  A Leitura e seu Papel a Desempenhar dentro da Sociedade  

 

  

A leitura serve para levar os indivíduos a descobrir novos mundos, a 

interpretar a escrita de forma sistematizada e conclusa. O incentivo leitura começa 

muito cedo na infância, onde nesta fase a criança começa a descobrir o mundo de 

imaginação e descobertas. A leitura é essencial para inserir o ser humano na 

sociedade, o aluno que não busca por compreender a escrita, se fecha e se torna 

prisioneiro em si. Todavia a leitura é libertadora, a partir do momento que que a 

mesma passa a ser realizada de maneira reflexiva. 

 

Ser leitor é querer saber o que se passa na cabeça de outro, para 
compreender melhor o que se passa na nossa. Essa atitude, no 
entanto, implica a possibilidade de distanciar-se do fato, para ter dele 
uma visão de cima, evidenciando um aumento do poder sobre o 
mundo e sobre si por meio desse esforço teórico. Ao mesmo tempo, 
implica o sentimento de pertencer a uma comunidade de 
preocupações que, mais que um destinatário, nos faz textos, seja um 
manual de instruções, seja um romance, um texto teórico ou um 
poema. (FOUCAMBERT  1994 p.30). 
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No entanto a leitura é o foco central, e serve para aprimorar nossos 

conhecimentos, com a leitura reflexiva diariamente o aluno ou qualquer outro 

indivíduo, para a conhecer o desconhecido. A reflexão dobre o ensino e o estimulo 

da leitura e de extrema importância dentro do ambiente escolar. 

SILVIA (2003) apud (KESIA 2015), destaca que a leitura faz parte de um 

processo continuo que muda a vida do indivíduo, é um caminho onde o arrastara a 

libertação e a obter um escudo contra o processo de alienação. 

 Para isso acontecer o indivíduo leitor, deve se aprofundar sempre mais 

em suas leituras, além de estimular a capacidade criadora, multiplica o vocabulário, 

simplifica a compreensão do que lê, facilita a escrita, amplia conhecimentos e 

melhora a comunicação, para formar um leitor critico dentro da sociedade em que 

vive.  

Segundo MELLO (2010) apud (KESIA 2015) “criança desde o berçário 

pode ter uma relação com o objeto chamado livro, que são cheios de significado”. 

Nota-se que o contato com o livro inicia desde casa com o incentivos dos pais, então 

entram na escola gostando de ouvir e aprender a ler, é na fase lúdica que a criança 

vai apreciando mais e mais os livros, o ato de ouvir histórias é crucial na infância, é 

algo que será marcada sua vida toda, por isso é indispensável, que desde os anos 

iniciais escolares, textos, frases, palavras, silabas e letras, tudo isso tenha sentido 

para a criança, pois é partir deste processo que ela poderá criar habito pela leitura 

de forma fascinadora e estimulante. 

Se faz presente a prática de leitura em nossas vidas desde o momento em 

que começamos a compreender o mundo à nossa volta. A preocupação com a 

leitura esteve sempre muito presente por se tratar de uma ferramenta essencial em 

nossa sociedade. 

As crianças aprendem pelo exemplo, por isso professores e pais que leem, 

transferem para os filhos e aluno o gosto pela leitura. O hábito de ler também pode 

ser iniciado na escola, a qual a mesma tem a função de desenvolver o estimulo a 

leitura, a busca pelo saber oferecendo meios que venham atrair o aluno para o 

despertar do desejo de conhecer. 

 

(...)entendemos que o ensino de leitura deve ir além do ato monótono 
que é aplicado em muitas escolas, de forma mecânica e muitas 
vezes descontextualizado. Mas um processo de deve contribuir para 
a formação de pessoas críticas e conscientes, capazes de interpretar 
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a realidade, bom como participar ativamente da sociedade. 
(DEBORA apud OLIVEIRA & QUEIROZ, 2009, p.2).  
 

  
Cabe ao professor no ambiente escolar, levando o aluno a ter contanto com 

variadas obras, desempenhando uma relação com mais frequência, com o ato de 

leitura, seja ela qual for, para que assim, criticamente, possa se dar a construção do 

conhecimento e a produção de qualquer outro texto. 

Freire (1993), no livro A importância do ato de ler, ressalta a importância da 

leitura e faz uma avaliação pessoal sobre sua leitura de mundo. 

 
A importância do ato de ler, eu me senti levado- e até gostosamente 
– a “reler” momentos fundamentais de minha pratica, 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 apud ANA PAULA 1993, p.55.) 
 

 

A partir do momento que o esmo adquire o habito e faz da leitura um 

momento de prazer e de conhecimento de novas culturas, para sentir prazer pela 

leitura, é preciso no ambiente familiar, em casa, haja uma interação com a leitura, de 

forma a despertar na criança esse gosto tão importante e necessário 

O aluno lendo com frequência ele descobrira qual tipo de leitura lhe agrada 

mais, se for ela de informação, passatempo, literária, acadêmica, cientifica dentre 

outras, assim ele descobrira a importância de outras leituras, e se o leitor for capaz 

de construir os sentidos do texto, a compreensão acontece naturalmente, no 

entanto, se ele não for capaz, não poderemos dizer que o ato de ler se concretizou. 

Qualquer ato de leitura tem algum objetivo, desde a leitura de uma 

despretensiosa tirinha de jornal até os mais volumosos dos livros. Não são poucos 

os casos em que os alunos realizam leitura sem saber para que leem. Leem apenas 

porque é preciso ler, porque o professor mandou. 

“Aprender a ler significa também aprender a ler o mundo, dar sentido 
a ele e a nós próprios, o que, mal ou bem, fazemos mesmos sem ser 
ensinados” (Santos apud Martins p. 98 ,1994). 
 

Nota-se diante desta informação que aprender a ler é dar sentido e 

compreender ao que e a quem nos cerca. Podemos dizer que é um aprendizado 

simples e ao mesmo tempo complexo, porque nos confronta com o mundo. A leitura 

só desperta interesse quando interage com o leitor, quando faz sentido traz opiniões, 

o leitor tem que ter conhecimento do mundo. 
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Não é somente apenas uma vez ou outra que estimula este prazer de leitura, 

através de métodos variados, observando sempre o interesse e a motivação de cada 

aluno. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais formar um leitor 
competente supõe formar alguém que compreende o que lê; que 
possa aprender a ler também o que não está escrito, identificando 
elementos implícitos; que estabeleça relações entre o texto que lê e 
outros textos já lidos; que saiba que vários sentidos podem ser 
atribuídos a um texto; que consiga justificar e validar a sua leitura a 
partir da localização dos elementos discursivos. BRASIL (1997). 

 
 

Para que isso aconteça um leitor competente só pode constituir mediante a 

uma pratica constante de leitura, um leitor que lê por inciativa própria, ler também 

aqueles textos que podem atender suas necessidades, esse trabalho pode envolver 

todos os discentes. A partir de um trabalho que se organiza em torno da diversidade 

de textos que circulam socialmente.   

 

4.2.  O Ato de Ler Proposta De Paulo Freire  

  

Uma leitura na escola de qualidade representa ampliar a visão do mundo, 

segundo Paulo Freire a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra, a 

leitura do seu mundo, é fundamental para a compreensão da importância do ato de 

ler, as leituras de mundo se faz de acordo com as experiências sociais do leitor. 

De acordo com o Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa.  

Leitura:  

“Ato e decifrar signos gráficos que traduzem a linguagem oral; arte de ler.” 

Ação de tomar conhecimento do conteúdo de um texto escrito, para se distrair ou se 

informar. “Ato de compreender, de interpretar um texto, uma mensagem, um 

acontecimento “Ato de decifrar qualquer notação; o resultado desse ato”. 

A leitura é um ato que é visto muitas vezes como um ato individual, contudo 

observa-se o contrário; a leitura é um ato construído socialmente, que se 

desencadeia e se amplia no convívio com os outros e com o mundo. 

 

Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um 
texto. É a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significado, 
conseguir relacioná-lo a todos os outros textos significativos para 
cada um, reconhecer nele o tipo de leitura que seu ator pretendia, e 
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dono da própria vontade, entregar-se a esta leitura, ou rebelar-se 
contra ela, propondo outra não prevista. (LAJOLO, 1982, p. 28). 

 

   

É essencial o educando ler e ao mesmo tempo tornar-se um leitor ativo, ou 

seja que interage com o que está lendo, que use esse texto no seu dia a dia, que 

use essa habilidade de ler e interagir com outros tipos de texto, e que aprecie cada 

mais o que o lê. A diversidade de leitura que um texto pode ter vários sentidos.  

  O ato de ler de uma certa forma foi se afastando da pratica individual que é 

cobrado pelos profissionais da leitura, dentro outros. Cada um que lê um livro vai 

acumulando conhecimento, e cada leitura vai entrelaçando o significado pessoal, 

cada leitor tem a história de suas leituras. Leitor maduro é aquele que, em contato 

com um texto novo faz agrupar para o significado de todos os outros textos lidos. 

É preciso que haja espaço para leitura, nos cursos destinados a profissionais 

de leitura, porque a precariedade s pobreza dos professores formados hoje indica 

muito risco para futuros leitores futuros cidadãos.   

De acordo com “LAJOLO (2008) afirma que é importante frisar também que 

a pratica de leitura patrocinada pela escola precisa ocorrer num espaço de maior 

liberdade possível. ” Ou seja, a leitura só se torna livre quando se respeita, a fase 

lúdica que é crucial para a aproximação da criança ter contato com o ato de leitura, 

ou até mesmo de ouvir leituras. Também quando não se obriga toda a classe à 

leitura de um mesmo livro, só porque o livro é apropriado para a faixa etária 

daqueles alunos. 

 

Ler é uma operação inteligente, difícil, exigente, mais gratificante. 
Ninguém lê ou estuda autenticamente se não assume, diante do 
texto ou do objeto da curiosidade a forma crítica de ser ou de estar 
sendo sujeito da curiosidade, sujeito da leitura, sujeito do processo 
de conhecer em que se acha. Ler é procurar ou buscar criar a 
compreensão d lido; dai, entre outros pontos fundamentais, a 
importância do ensino correto da leitura e da escrita. É que ensinar a 
ler é engajar-se numa experiência criativa em torno da compreensão 
será tão mais profunda quanto sejamos nela capazes de associar, 
jamais dicotomizar, os conceitos emergentes nas experiências 
escolares aos que resultam do mundo da cotidianidade. (Freire,1997, 
p.20). 

 
 

Como citado anteriormente a leitura não serve propriamente para alfabetizar 

na contação de histórias, mais sim buscar despertar o prazeroso interesse dos 

alunos a leitura. Porque é pelo exemplo que se incentiva as crianças para que 
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futuramente eles possam ler por apreciação, por prazer, para conhecer. Com isso 

eles não irão ler por obrigação como acontece muito com alguns sujeitos. 

Quando um educador tem a intenção de realizar algo, torna-se necessário 

conhecer para aprender sobre este objeto. E nada melhor começar um planejamento 

já conhecido, ou que se quer conhecer, para isso é necessário estudar, ou seja, ler. 

O estudo e a leitura é como um necessidade em vários momentos da vida, tanto 

como aluno como também professor. 

 

Enquanto preparação do sujeito para aprender, estudar é, em 
primeiro lugar, um que- fazer critico, criador, recriador, não importa 
que eu nele me engaje através da leitura de um texto que (...) me foi 
proposto (...) ou como necessidade da própria reflexão, me conduz à 
leitura de textos que minha curiosidade (...) sugerem ou que me são 
sugeridos por outros. (Freire, 1997, p. 20). 

 
 

Neste sentido não existe ensinar sem aprender, pois o ato de ensinar exige 

a existência de quem ensina e de quem aprende. Saber ensinar não é transferir 

conhecimento ensinar exige curiosidade, exige respeito à autonomia do ser 

educandos. É se preparar para transferir o que deseja para seus alunos, para que 

eles compreenda com clareza o que é importante para sua vida futuramente, como 

leitor crítico e ativo dentro a sociedade.  

A leitura é um dos meios mais importantes para a construção de nova 

aprendizagens, possibilita o fortalecimento de ideias e ações, permite ampliar 

conhecimento e adquirir novos conhecimentos gerais específicos. 

 “A escrita seja ela qual for, tem por objetivo primeiro a leitura. A leitura é 

uma interpretação da escrita que consiste em traduzir os símbolos escritos em falas. 

Petrolino, (1997)” 

Nota-se que até mesmo uma fotografia, um desenho pode ser decifrado, 

comentado, o ato de ler é dependente da escrita, para o aluno construir um 

conhecimento de natureza conceitual ele precisa ler e escrever, entender não só o 

que a escrita representa, mais de forma ela está representada graficamente a 

linguagem. 

Percebe a importância que o aluno tem de ter contato com o livro, debater 

sobre determinado livro em sala, porque lá na biblioteca o aluno terá outro olhar, é 

uma magia contagiante, ele poder ter contatos com vários tipos de livros, tanto 

revista, mapas globo, vários tipos de livro de seu gosto. Para começar apreciar o ato 
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de ler o professor deve se encarregar de mostrar essa visão diferente, fazer eles 

perceber a quão importância da leitura na vida deles. 

 Porque é somente na sala de aula que não há espaço para televisão, 

celulares, onde o docente propõe a seu aluno um livro e o deixe em um canto da 

sala ou até mesmo na biblioteca para ler, aproveitar esse momento em silencio de 

leitura. Para com isso futuramente ele possa ver os livros propostos a ele de uma 

forma diferente e não uma chatice, e que lê por obrigação, lê apenas para obtenção 

e notas, e não por interesse próprio. 

A escola é um dimensão de conhecimentos na vida das pessoas, cada aluno 

ao entrar na escola ele já te sua bagagem de mundo, seus saberes diferentes, isto 

ele vai aprimorando aprendendo mais, conhecendo coisas novas, é através da 

leitura que o aluno conhece lugares diferente, pessoas, melhora seu vocabulário, 

como podemos perceber vem cada vez mais aumentando as possibilidades de 

qualquer um ter acesso a leitura seja ela qual for,  para que fim, se é para passar 

tempo se é rotina, se para trabalhos. Seja para o que seja usada a leitura é vista 

como uma ferramenta excelente, porém não muito utilizada. 

Muitas vezes o aluno tem dificuldade de compreender, interpretar o que lê, e 

muitas vezes carrega essa dificuldade com ele para o resto da vida, porque 

simplesmente a professora invés de aplica um metodologia diferenciada para esse 

aluno, ela simplesmente passa para a série seguinte. 

 

(...) Sem a compreensão, a leitura deixa de ter interesse e de ser 
uma atividade motivadora, pois nada tem a dizer ao “leitor”. Na 
verdade, só se pode considerar realmente que uma criança lê 
quando existe a compreensão. Quando a criança decodifica e não 
compreende, não se pode afirmar que ela está lendo.” (Petrolino 
2007, p.76). 

 
 

Ler por ler não adianta a nada porque você não está desfrutando desse 

momento, não estão compreendendo nada o que está implícito ou explicito no texto, 

só é leitura de verdade quando o aluno lê, e compreende o que Lê, quando ele está 

lendo, ele se imagina dentro da história, a cabeça dele faz a imagem referente ao 

que está contando o determinado texto que ele esteja lendo, isso é uma 

compreensão de uma boa leitura. Sabemos que o principal objetivo da escrita é a 

leitura, pois quem escreve, escreve para ser lido. 
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Aprender é ampliar as fronteiras do pensamento. Ensinar não é 
apenas transmitir informações a um ouvinte. É ajudá-lo a transformar 
suas ideias. Para isso, é preciso conhecê-lo, escutá-lo atentamente, 
compreender seu ponto de vista e escolher a ajuda certa de que 
necessita para avançar: nem mais, nem menos. (Petronilo apud 
Maruny 2000, p. 93.) 
 
 

O professor desempenha um papel importante, referente ao pensamento de 

seus alunos, suas ideias seu imaginário, cabe então o docente observar seus 

alunos, ver a dificuldade de cada um para poder trabalhar um conteúdo que possa 

ajudar esse aluno no decorrer no ano letivo.  

É claro que todo o professor quer que seu aluno aprenda todo o conteúdo da 

mesma forma que os demais, mais como toda sala tem seus problemas dificuldade, 

o professor deve orientar esse aluno, talvez até com aulas de reforço. E ficar atento 

com cada um de seus aluno para que futuramente não se transformem em 

problemas maiores. Paulo Freire utiliza a palavra tijolo para citar a importância do 

ato de ler. 

 

A palavra tijolo, por exemplo, se inseriria numa representação 
Pictórica, a de um grupo de pedreiros, por exemplo, construindo uma 
casa. Mas, antes da devolução, em forma escrita, da palavra oral dos 
Grupos populares, a eles, para o processo de sua apreensão e não 
de sua memorização mecânica costumávamos desafiar os 
alfabetizando com um conjunto de situações codificadas de cuja 
descodificação ou “leitura” resultava a percepção crítica do que é 
cultura, pela compreensão da prática ou do trabalho humano, 
transformador do mundo. No fundo, esse conjunto de representações 
de situações concretas possibilitava aos grupos populares uma 
“leitura” da “leitura” anterior do mundo, antes da leitura da palavra. 
(Freire, 2008, p. 16). 

 
 

O autor comenta com os trabalhadores o significado da palavra tijolo, antes 

de ser lida ou interpretada, logo em seguida ele acrescenta como significação dessa 

palavra escrita e lida e perceber a criticidade que sobre o que ela representa. - o 

trabalho dos pedreiros. O tijolo é mais que um objeto de construção civil. São 

compreendida como uma ferramenta de trabalho e transformação para esses 

trabalhadores. O tijolo muda a formação de um espaço, como transforma o pedreiro 

em agente desse processo de modificação. 

 
Ah, como é importante para a formação de qualquer criança ouvir 
muitas, muitas histórias... Escutá-las é o início da aprendizagem para 
ser um leitor, e ser leitor é ter um caminho absolutamente infinito de 
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descoberta e compreensão de mundo [...] é ouvindo histórias que se 
pode sentir (também) emoções importantes, como a tristeza, a raiva, 
a irritação, o bem-estar, o medo, a alegria, o pavor, a insegurança, a 
tranquilidade, e tantas outras mais, e viver profundamente tudo o que 
as narrativas provocam em quem as ouve [...] (PEREIRA &FRAZÃO 
& SANTOS; apud ABRAMOVICH, p.3, 1993). 
 
 

Realizar a leitura na infância está ligada diretamente no despertar da criança 

no prazer em ler. Porque é através do incentivo do professor e dos pais que a 

criança cria amor e desejo pelos livros. Então se na fase lúdica a leitura for bem 

trabalhada, é notório que o aluno levara com uma habito de prazer e não de tortura. 

Esse aluno se tornará um aluno de qualidade indescritíveis, leitor competente, e 

futuramente não encontrará problemas em interpretar um texto complexo. 

 

4.3. Os benefícios da leitura: por que é tão importante o incentivo 

 

A leitura oferece uma dimensão de conhecimento, a leitura oferece riquezas 

para o intelecto do aluno, o aluno tem uma nova mentalidade de mundo. 

Proporcionar um contato com a leitura é obrigação com a formação dos adultos de 

amanhã. 

Muitos professores não tem a dimensão desse compromisso importante, e 

usa a leitura como uma atividade de distração, e o aluno irá acabar se prejudicando, 

e perdendo conteúdo, e conhecimento, se não for levado a sério, o ato de incentivo 

à leitura. O fato do aluno não receber o incentivo em casa acaba prejudicando ele 

muito, a participação da família é de muita importância no incentivo à leitura. 

 

O estímulo à leitura deve ser iniciado com o hábito de ler em família, 
fazendo da leitura algo cotidiano, pois esse é um processo que a 
torna algo simples e natural. Mas a realidade é outra, muitas vezes, a 
família não participa da educação para a leitura. (PERREIRA & 
FRAZÃO; SANTOS apud CASSIANO, p. 8, 2009) 

  

Mais sabemos também que a correria da vida cotidiana anão é fácil, por isso 

muitos pais deixam essa responsabilidade para escola, o incentivo da família se dá 

de várias maneiras, até mesmo uma historinha curta contada par seu filho, um ato 

simples de contato de pai e filhos, porem de tanta importância, este estimulo 

simples, como a educação recebida da escola. Como cita PERREIRA & FRAZÃO & 

SANTOS apud MOURA, 2008, p.1 
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É objetivo da escola e das famílias em geral proporcionar às crianças 
o acesso ao conhecimento e a formação de indivíduos críticos, 
comprometidos consigo mesmo e com a sociedade, capazes de 
intervir modificando a realidade, automotivados e aptos a buscar o 
aprendizado e o aperfeiçoamento contínuo, o que passa pela 
formação de leitores competentes. 

  

É fundamental que a escola crie meios mais interativos, que podem ser 

introduzidas no cotidianos dos alunos através de atividades pedagógicas, sempre 

inovando com atividade criativas, para que não vire rotina. Trabalhar com interação 

com os alunos para que, para que o desenvolvimento com uma leitura seja de 

eficácia para ele. 

 O principal objetivo sobre a consciência da importância da leitura infantil na 

vida das crianças, com o ideal de formar adultos leitores, e aumentar o índice no 

Brasil, onde é considerada que a leitura não é tão levada a sério, como deveria ser, 

e estar presente na vida de muitos alunos, desde a fase lúdica, a adolescência, e a 

fase adulta, e que esse adulto leve esse habito de leitura por onde for. 

 

Ler, segundo Freire, não é caminhar sobre as letras, mas interpretar 
o mundo e poder lançar sua palavra sobre ele, interferir no mundo 
pela ação. Ler é tomar consciência. A leitura é antes de tudo uma 
interpretação do mundo em que se vive. Mas não só ler. É também 
representá-lo pela linguagem escrita. Falar sobre ele, interpretá-lo, 
escrevê-lo. Ler e escrever, dentro desta perspectiva, é também 
libertar-se. Leitura e escrita como prática de liberdade. (PERREIRA & 
FRAZÃO & SANTOS apud ALMEIDA, p. 26, 2009.).  
 

 

O ato de ler é mais que desvendar as palavras que estão presas as nossas 

concepções de compreender o que Lê, ao ler a imaginação vai se estendendo 

abrindo portas diferentes, conhecimentos não vistos antes. Por isso é importante, o 

aluno ter uma vida leitora no seu dia a dia, para ter uma visão de mundo diferente, 

onde ele está inserido na sociedade, e possa ter voz ativa, possa ler um texto e 

opinar sua opinião, criticar, elogiar. 

Estratégias de leitura é o que chamamos de as formas empregadas pelo 

indivíduo para realizar as tarefas de leitura. O papel da escola é criar meios e intervir 

para que os discentes se tornem bons leitores, além de tudo a leitura facilita para 

que o aluno possa construir bons textos e se tornarem bons escritores. 

Muitas vezes o aluno não aprecia a leitura na escola, porque talvez ela não 

esteja organizada de uma forma prazerosa, isso pode afetar a mentalidade do aluno 
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para que ele se afaste de leitura, ou até mesmo lê, mais na sua cabeça leitura é algo 

torturante. Com isso se percebe porque muitos alunos do ensino fundamental não 

gosta de ler, cabe ao professor criar meios diferentes e dinâmicas que envolvam o 

aluno para que ele possa interagir com a aula, e aprecie a leitura, e a use 

corretamente em seu meio de convívio.   

Rezende (2009) destaca que é desejável que os estudantes, de modo geral, 

tenham acesso à leitura, desde pequenos, seja na escola ou em casa. Com isso 

afirma-se que para formamos bons leitores depende também da família e não só da 

escola, por isso é importante ressaltar o acompanhamento dos pais no meio escolar. 

Conforme Oliveira & Bortoletto & Kinjo & Bertolazo apud Lajolo 2004, p. 4. 

 

Motivamos a classe a ler, a ler sempre [...] poucos são os 
comentários de falta de interesse, talvez porque repito sempre o 
slogan: quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. Lêem porque eu 
incentivo muito e às vezes até dramatizo o assunto resumidamente, 
para que o aluno se interesse mais por leitura [...] Após um trabalho 
árduo e longo, o hábito de leitura parece ter sido implantado. (Fala 
dos professores,LAJOLO, 2004, p.13). 

 
 

Esta pesquisa “estratégias de leitura os anos finais do ensino fundamental” 

foi feito pela Editora Abril com as professores referentes a livros didáticos usando 

em sala de aula, os educadores tinha o objetivo de incentivar os alunos a ler. É 

muito importante ver que algumas escolas e alguns professores usam essa 

metodologia, esse dever de incentivar os alunos a ler, lerem muito. 

 

A - Tarefa importante é combinar a “conquista do ambiente”, aspecto 
Importante dessa fase de desenvolvimento, com os livros. Da mesma 
forma, cumpre ensinar as crianças a escolher entre as possibilidades 
Apresentadas pelos meios de comunicação de massa e os livros, e 
combina-las de modo significativo. 
B  - Durante esse período, não se deve fazer na escola nenhum 
esforço 
especial na área da “educação literária”, visto que o senso estético 
ainda não está bem desenvolvido. A literatura estética, por 
conseguinte, deve ser cuidadosamente selecionada, e os livros 
escolhidos devem versar sobreversar sobre experiências infantis 
[...](Campeiro & Nogueira  apud Bamberger 2009, p.6), 
 

 
Sabemos que a tarefa de ensinar e incentivar de forma correta os alunos a 

ler, não é fácil, precisa ter um preparo bom, e força de vontade, local apropriado e 
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adequado para o ato de ler. Uma sala ou até mesmo uma biblioteca bem decoradas 

e os livros sempre à disposição dos alunos, isso é um meio de incentivo ao aluno 

 

 

5.  Capítulo III: Construção e o domínio instrumental da leitura segundo Isabel 

solé.  

 

No decorrer deste capitulo, aborda estratégias que Isabel Solé utiliza para o 

habito de leitura, leitura é interagir com o mundo a nossa volta. Ensinar a 

compreender é ensinar explicitamente estratégias para abordar um texto.    

A leitura se realiza a partir do diálogo do leitor com o objeto lido, seja ele 

com um gesto, escrito, sonoro, imagem, um acontecimento. O aluno deve ser capaz 

de buscar na leitura uma forma de enriquecer seus conhecimentos, em algumas 

escolas estão levando os alunos a ler por obrigação, não está mostrando para seu 

aluno a importância da leitura, não está usando estratégias para aproximar seu 

aluno cada vez do ato de ler diariamente. 

  A função do educador não é precisamente a e ensinar a ler, mas de criar 

condições para que seu aluno possa realizar sua própria aprendizagem, recorrente a 

seus próprios interesses e necessidades. 

 

5.1.  Estratégias de leitura segundo a concepção de Isabel Solé 

 

Segundo Solé (1998), as estratégias de leitura são as ferramentas 

necessárias para o desenvolvimento da leitura proficiente. Para que o aluno seja 

capaz de ler e compreender é interpretar diversos tipos de texto escritos e com 

várias intenções e objetivos.  

 

As estratégias de leitura são procedimentos de ordem elevada que 
envolvem o cognitivo e o metacognitivo, no ensino elas não podem 
ser tratadas como técnicas precisas, receitas infalíveis ou habilidades 
específicas. O que caracteriza a mentalidade estratégica é sua 
capacidade de representar e analisar os problemas e a flexibilidade 
para encontrar soluções. Por isso, ao ensinar estratégias de 
compreensão leitora, aos alunos deve predominar a construção e o 
uso de procedimentos de tipo geral, que possam ser transferidos 
sem maiores dificuldades para situações de leituras múltiplas e 
variadas. (Solé 1998, p. 70). 
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Percebe-se que o educador deve mostrar estratégias para o aluno para que 

ele possa ler e compreender o sentindo do texto assim que acabar uma leitura. Por 

isso é importante que o texto seja coerente e claro que o aluno tenha um 

conhecimento da estrutura do texto. As estratégias servem para facilitar a e regular 

certas regras na hora da leitura, 

Ninguém gosta de fazer aquilo que é difícil demais, nem aquilo do qual não 

consegue extrair sentido, destaca (SOLÉ, 1998, p. 44).  

SOLÉ, (1998) ressalta que as estratégias devem permitir que o aluno se 

organize e planeje sua leitura, deve haver motivação e disponibilidade diante dela, 

Isabeli SOLÉ destaca algumas etapas de estratégias que ocorrem antes e depois da 

leitura do texto: 

a) Antes da leitura: cabe o papel do educador ativar o 
conhecimento prévio de seu aluno, informando a eles algumas 
informações do texto, como exemplo falar do autor, de suas obras, 
questionar se alguém conhece o trabalho do autor, tudo isso antes 
de ser lido o texto. 
b) Durante a leitura: o leitor busca a compreensão maior do texto, 
concentração, formulação de conhecimentos já obtidos, duvidas e 
esclarecimentos. 
c)   Depois da leitura: o aluo deve ter identificado a ideia central 
do texto, o professor para analisar o grau de conhecimento de seu 
aluno, referente ao texto, deve pedir uma produção de resumo 
escrito do texto lido. 
 
 

Sempre que se faz uma leitura o leitor tem alguma intenção na leitura. 

Sendo talvez ela; ler para aprender, para tirar boas notas, para se manter informado, 

ler por prazer, ler par adquirir conhecimento. Toda leitura deve ter um sentido, para o 

leitor para que ele cumpra sua função social, que é o despertar no leitor o interesse 

e gosto de ler. 

Ler é interagir com o mundo, este processo não se dá somente através da 

palavra escrita. Também pode se ler a alegria a tristeza visível no rosto de uma 

pessoa, ler placas de trânsitos dentre tantos outros tipos de leitura que não 

necessita da palavra escrita, mais que ao mesmo tempo nos passa uma mensagem.  

 
[...]Também é preciso levar em consideração que existem situações 
de leituras mais motivadoras do que outras; por exemplo, a pratica 
da leitura fragmentada- um parágrafo cada um, duas páginas por 
dia...- muitos frequentes em nossas escolas, é mais adequada para 
“trabalhar a leitura” em determinados aspectos que para as crianças 
lerem[..]. (SOLÉ 1998, p. 91). 
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Mais isso não significa que deve optar por essa opção frequentemente, nas 

sala de aulas, deve inovar suas estratégias dentre sala de aula, para que torne uma 

aula chata e repetitiva, o foco a atingir e levar os alunos a ler com frequência, sem 

ninguém forçando um ato de leitura de uma criança. 

 

(SOLÉ 1998, p. 99). [...] compreender um texto, o aluno deve ter a 
oportunidade de lê-lo com essa finalidade; neste caso, deve haver 
uma leitura individual silenciosa, permitindo que o leitor siga seu 
ritmo, para atingir o objetivo “compreensão”. Não se pode esperar 
que a atenção dos alunos (especialmente nas etapas iniciais de 
aprendizagem da leitura) possa distribuir-se da mesma maneira entre 
a construção do significado e a necessidade de oralizar bem. 

  

Nesta citação SOLÉ (1998) enfatiza que a leitura em sala de aula em voz 

alta, mas para maior aproveitamento o aluno antes de ler em voz alta para seus 

colegas, ele deve ter um momento só dele com a leitura, para ter um uma boa 

compreensão do texto. 

 

Aprender a ler não é muito diferente de aprender outros 
procedimentos ou conceitos. Exige que a criança possa dar sentido 
àquilo que se pede que ele faça, que disponha de instrumentos 
cognitivos para fazê-lo e que tenha ao eu alcance a ajuda 
insubstituível do seu professor, que pode transformar em um desafio 
apaixonante o que para muitos é um caminho duro e cheio de 
obstáculos. (SOLÉ 1998, p. 65.).  

 

Por isso é importante a participação da escola e do professor, proporcionar 

esse momento ao seu aluno, para que ele possa se sentir inserido no mundo. Para o 

ato de ler o educador não deve impor regras severas à leitura, nem forçar leitura no 

seu aluno, mais sim mostrar um caminho diferente, de como se encantar ao habito 

de ler diariamente, e cada dia mais, ir se apaixonando pelo ato de ler, por prazer, e 

não só por necessidade.  

A escola é o ideal, para o ensino da pratica de interpretar a vida em 

sociedade, e o aluno possa refletir também sobre o mundo ao seu redor. Para que 

tudo isso aconteça o ambiente escolar, deve ser rico em recursos didáticos, e os 

professores profissionais capacitados, e que saiba buscar e inovar suas estratégias 

necessárias para haver um ensino de leitura de qualidade para os alunos. 

Acredita SOLÉ 1998, p. 51, “Para ler, qualquer leitor precisa ter acesso ao 

texto cuja leitura transformou-se em objetivo. Obviamente, esse texto possui uma 

série de características, entre as quais não é a menos importante.” Nota-se a 
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importância de incentivar a leitura desde criança, a escola deve oferecer aos alunos 

esse acesso a livros a leitura clara e objetiva, para que após ler tenha compreendido 

o sentido que o texto quer passar. 

 
É a leitura que realizamos quando pretendemos localizar algum dado 
que nos interessa. Este tipo de leitura caracteriza-se pelo fato de 
que, na busca de alguns dados, ocorre concomitantemente o 
desprezo por outros. Não poderia ser de outra maneira, pois caso 
contrário, nossa atuação seria muito pouco eficaz.( SOLÉ 1998 
p.93.). 

 

Muitas vezes nós mesmos lemos para obter alguma informação, algumas 

vezes por habito de leitura, e isso cada vez mais, vem aumentando o distanciamento 

de ler, os meios tecnológicos que vem cada vez mais modernizando, e muitos não 

usam corretamente, porque pode-se aliar um fator bem favorecido e utilizado no ato 

de leitura. É necessário que os adultos também passam ver a importância de ler, 

não só incentivar seu filho mais sim ser exemplo para ele no ato de leitura.  

 

Ler é entrar em outros mundos possíveis. É indagar a realidade para 
Compreendê-la melhor, é se distanciar do texto e assumir uma 
postura crítica frente ao que se diz e ao que se quer dizer, é tirar 
carta de cidadania no mundo da cultura escrita.(FRANÇA & LERNER 
2013 apud RANGEL & MACHADO 2012). 
 

Cada leitor possui uma experiência própria, tornando a leitura única, porque 

cada leitor tem seu conhecimento de mundo diferente, vejamos como exemplo um 

professor leva para a sala de aula um mesmo texto, e entrega a seus alunos para 

que leem, depois logo em seguida organizar a sala em uma roda, fazer dinâmica, 

assim podendo deixar seus alunos debata seu entendimento sobre referido texto 

proposto. 

 
O que as crianças com dificuldades de aprendizagem têm em 
comum é o baixo desempenho inesperado. Na maior parte do tempo, 
elas funcionam de um modo consciente com o que seria esperado de 
sua capacidade intelectual e da bagagem familiar e educacional, mas 
dê-lhes certos tipos de tarefas e seus cérebros parecem congelar 
(SMITH e STRICK, 2001, p.15). 
 

Neste caso percebe-se a importância da família, no incentivo na leitura nos 

seus filhos, por vem de casa o primeiro contato com o a leitura, sendo ela como 

imagens, sons, na fase da infância a criança passa a admirar a leitura de uma forma 

diferente, porque desde casa tem esse contanto com a leitura e sabe a importância 
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de ler, quando ele chegar na escola irá estar preparado para uma leitura de melhor 

aproveitamento e entendimento.  

[...] Na escola também se faz leitura silenciosa, ainda que geralmente 
ela não seja feita quando se trabalha a linguagem, mas em outras 
áreas curriculares. Embora não se possa generalizar, é muito 
frequente que nestas situações os alunos recorram ao professores 
quando se deparam com dificuldades no tocante a algumas palavras. 
Também aqui podemos ver como o aluno precisa confiar em uma 
“fonte especializada” para solucionar seus problemas, o que é uma 
boa estratégia se ela for usada em caso real necessidade, porém é 
uma estratégia ruim se for utilizada com exclusividade. [..] destaca 
(SOLÉ 1998, p. 127.)   

 

Como SOLÉ (1998) destaca o habito de leitura acima, podemos identificar a 

importância da leitura em sala de aula, a leitura silenciosa, e quando o aluno não 

consegue captar a ideia do texto ou até mesmo intender uma frase recorre ao seu 

professor, então seja ele confia no seu orientador em sala. Mais sabemos que o 

professor não deve dizer diretamente a resposta mais sim orientar a procurar 

descobrir por ele próprio, o saber terá maior valor. 

Uma estratégia para que seu aluno leia com atenção e goste de ler em sala 

de aula, leve um texto seja ele qual for conto, fabula, piada, recorte em tirinhas o 

texto escolhido conforme qual irá trabalhar em sala, após o recorte em tiras, leia o 

texto para os alunos e em peça que preste bem atenção, após isso entregue as 

tirinhas recortadas para a turma e peça que forme texto em ordem correta, sem ver o 

texto, por isso é importante que eles prestem bem atenção. Isso é uma dinâmica 

uma metodologia muito eficaz para a aproximação com o ato de ler. 

A escola é também um dos locais para a produção e para circulação de 

conhecimento. Mas sabemos que não é o único lugar de aprendizagem.  

 

Como aprender e ensinar a ler e a escrever não é uma questão 
simples, seria muito útil não despender esforços e energias 
discutindo se a leitura deveria começar na Escola de Educação 
Infantil ou se seria mais adequado adiá-la para o Ensino 
Fundamental. (SOLÉ 1998, p.61).  
     

Não importa a idade quando ouvimos uma história voltamos a ser crianças 

nossos olhar brilham, ao ler um livro vão se aproximar do seu eu criança da infância 

que já tiveram. 

 Os professores e professoras que recebem as crianças na escola 
deveriam poder pensar no sistema da língua escrita como algo 
complexo, que vai exigir esforços deles mesmos e das crianças que 
vão abordar sua aprendizagem. (SOLÉ 1998, p.61).  
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A leitura é a parte fundamental do saber, sabemos que a mediação da leitura 

deve ocorrer na escola, por um professor que está formado para acompanhar esse 

aluno e o tornar um leitor hábil, que possa futuramente viabilizar a compreensão do 

outro mundo. Isabel explica que todo bom leitor procura sempre ajustar o modo de 

ler ao objetivo inicial de sua leitura.  
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6.  METODOLOGIA 

 

A metodologia corresponde a um conjunto de procedimentos a serem 

utilizados na obtenção do conhecimento. É a aplicação do método através de 

técnicas que garantem a legitimidade do saber obtido. Chizotti apud Japiassu  

(1995). Ou seja, precisa ler muito, adquirir muito conhecimento antes de pôr em 

pratica, precisa- se pesquisar muitos, fazer anotações de pontos principais sobre o 

referentes tema de pesquisa. 

Japiassu (1976), afirma que: “a interdisciplinaridade surge com uma 

necessidade imposta pelo surgimento cada vez mais de novas disciplinas”. Para isso 

é importante haver ligações com as disciplinas, porque querendo ou não uma 

depende da outra. 

A metodologia que utilizei neste estudo bibliográfico foi com bases em livros 

e artigos científicos, alguns foram consultados no site de Scielo, os objetivos deste 

trabalho foram pesquisar, investigar e analisar estratégias tendo como base os 

seguintes teóricos autores; Freire (1988), que citou a importância do ato da ler, Solé 

(1998), que cita as estratégias de leitura, que um educador pode usar como base em 

sala de aula. Hilton Japiassu (1975), refere-se a ciência da metodologia; Lajolo 

(1993), do mundo da leitura para a leitura do mundo, Zilberman, Santos, 

Foucambert, (1994) Lerner (2008), Mello (2010), Capellini e Oliveira, com leitura de 

livros artigos. 

 

A leitura e a escrita aparecem como objetivos prioritários da 
educação fundamental. Espera-se que, no final dessa etapa, os 
alunos possam ler textos adequados para a sua idade de forma 
autônoma e utilizar os recursos ao seu alcance para referir as 
dificuldades dessa área. Solé (1998).   

 

Nossa pesquisa foi realizada na escola municipal Xanxerê, onde está 

localizada na comunidade quinta agrovila, no Município de Terra Nova do Norte. 

Onde foi possível observar os alunos do ensino fundamental, não gostam de ler.  

A escolha do tema desenvolveu a partir do meu estagio, o estágio é uma 

disciplina obrigatória na formação de uma professora de Letras, conforme pede a 

Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte, meu estagio se realizou na 

sala do 9° ano do ensino fundamental na Escola Municipal Xanxerê, onde em 

minhas atividades propus dois textos, um deles com imagem e o outro sem imagem, 
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e observei que eles não tinha um contanto frequente com leitura, tinham preguiça de 

ler. Pretendo entrevistar os professores dentro de minha pesquisa, e alunos, para 

isso construirei um questionário, com questões abertas e fechadas. 

Nosso problema de pesquisa norteia o porquê dos alunos dos anos finais do 

ensino fundamental não tem o habito de leitura, para investigar sobre o assunto 

utilizei como base livros e artigos científicos, dentre alguns vários autores destaca-se 

Isabel Solé (1998) que em seu livro fala sobre Estratégias de Leitura, Paulo Freire 

(1990) fala sobre A Importância do Ato de Ler, Lajolo (1982), Foucambert (1994) 

dentre outros. 

 Escolhemos a escola da quinta agrovila anexa à terra nova do norte, porque 

é a mais próxima da minha casa, onde eu moro a escola transferiu seus alunos para 

a comunidade mais próxima que é a quinta agrovila, a escola da minha comunidade 

continua a aberta mais apenas com alunos até quinto ano, e os restastes foram 

transferidos, isso para cortar gastos, e a por causa da estrutura da escola Xanxerê, 

que oferecem aos alunos, e por que fiz algumas substituições na instituição. 

Segundo Marisa Lajolo ( 1993), 
 

“Ninguém nasce sabendo ler: aprende-se a ler à medida em que se 
vive. Se ler livros geralmente se aprende nos bancos da escola, 
outras leituras se aprendem por aí, na chamada escola da vida”. 
(Lajolo, 93). 
 

Daí se conclui que, além de despertar no aluno o gosto pela leitura, é preciso antes 

de mais nada despertar nele a sensibilidade, a capacidade de se situar frente ao 

texto lido. 

 

6.1 Caracterização da pesquisa 

 

Nossa pesquisa foi realizada na escola municipal Xanxerê, localizada na 

comunidade quinta agrovila, no Município de Terra Nova do Norte.  Resultado foi 

possível observar os alunos do ensino fundamental, não suporta ler.  

A escolha do tema desenvolveu a partir do meu estagio, o estágio é uma 

disciplina obrigatória na formação de uma professora de Letras, conforme pede a 

Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte, meu estagio se realizou na 

sala do 9° ano do ensino fundamental na Escola Municipal Xanxerê, onde em 

minhas atividades propus dois textos, um deles com imagem e o outro sem imagem, 

e observei que eles não tinha um contanto frequente com leitura, simplesmente não 
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liam. Pretendo entrevistar os professores dentro de minha pesquisa, e alunos, para 

isso construirei um questionário, com questões fechadas 

 

6.2.  População ou amostra de participantes no estudo 

 

A pesquisa foi feita na Escola Municipal Xanxerê, onde foi muito bem 

atendida pelo diretor da escola, onde liberou que eu fizesse minha pesquisa, o 

questionário foi aplicado a todos os professores ali presente no dia 11 de junho de 

2018, onde era composto por 2 professores do sexo masculino, e 8 professores do 

sexo feminino e o restante mulheres, a pesquisei eu apliquei 10 professores. 

 

6.3 Caracterização dos instrumentos de pesquisa 

 

 O questionário era questões fechadas, um professor não respondeu, os outros 10 

responderam dentro do prazo oferecido, das 07 da manhã até as 11: 30. 

  

6.4 Procedimentos de coleta e análise de dados 

 

A metodologia que utilizei neste estudo bibliográfico foi com bases em livros 

e artigos, ler textos científicos, alguns foram consultados no site de Scielo, os 

objetivos deste trabalho foram pesquisar, investigar e analisar estratégias tendo 

como base os seguintes teóricos autores; Freire (1988), que citou a importância do 

ato de ler, Solé (1998), que cita as estratégias de leitura, que um educador pode 

usar como base em sala de aula. Hilton Japiassu (1975), refere-se a ciência da 

metodologia; Lajolo (1993), do mundo da leitura para a leitura do mundo, Zilberman, 

Santos, Foucambert, (1994) Lerner (2008), Mello (2010), Capellini e Oliveira, com 

leitura de livros artigos.  

A leitura e a escrita aparecem como objetivos prioritários da 
educação fundamental. Espera-se que, no final dessa etapa, os 
alunos possam adequados para a sua idade de forma autônoma e 
utilizar os recursos ao seu alcance para referir as dificuldades dessa 
área. Solé (1998).   

 
Por isso a importância do aluno ter acompanhamento adequado no ensino 

infantil, médio, para ter uma visão mais ampla sobre leitura, para não sofrer com se 

deparara com textos de difícil compreensão, e sim ter uma capacidade ótima, um 
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conhecimento de mundo, onde que cada palavra que ele lê, automaticamente vão se 

clareando na sua mente. 

O questionário foi aplicado no dia 11 de junho de 2018 as 07:00 da manhã 

até as 11:30. 

 

7. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Meu tema aborda uma temática muito enfrentada nas escolas de hoje em 

dia, não só na escola da nossa pesquisa, Escola Municipal Xanxerê, mais de todas 

as outras escola, um problema gravíssimo a falta de leitores capazes de ler e 

compreender o que lê.  Para quem ensina a ler, precisa estar atualizado com as 

leituras de mundo, saber ler é a base que sustenta toda a vida em sociedade, esta 

concepção que os professores devem passar para seu alunos, já que seu intuito é 

formar bons leitores, ler inclui, recria, transforma, constrói, expande e promove 

cidadania.  

A leitura sabemos muito bem que não é um processo automático, nem 

natural ou muito menos simples, ele precisa ser construído pelo aprendiz.     Ler por 

lazer, buscar informação, imediata, devaneio, por necessidade ou para pesquisa,    

No momento que os professores conseguir fazer com que seus alunos 

compreenda a importância da leitura em suas vidas, finalmente teremos nas escola 

um ensino qualificado, e formaremos jovens capazes de fazer uma leitura produtiva 

e eficaz.   
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No início da nossa pesquisa, a primeira questão do questionário aplicado foi 

voltadas em: Quais estratégias os professores usavam pra despertar o habito de 

leitura em seus alunos e obtivemos o resultado com os professores  que 37% dos 

professores utiliza a leitura individual que segundo ele é mais aproveitada pelos 

alunos, e apenas 33% utiliza leitura em grupos, como cada qual tem seu 

metodologia de aplicar a leitura de diferentes formas, 17% optam para fichas de 

leituras, que segundo esses profissionais a leitura deve ser mais trabalhadas de 

diferentes modelos, como é citado acima 13% dos professores usam o método de 

teatro para ser  levar a leitura a ser aproveitada e conseguir aproximar mais o aluno 

do ato de ler com frequência. Isabel solé (1998) argumenta que há várias estratégias 

para ser usadas em sala de aula.  

 

 

 

 

 

37% 

33% 

13% 

17% 

1-  Quais destas estratégias você usa para despertar o hábito de 
leitura em seus alunos? 

A- Leitura individual 

B- Leitura em grupo 

C- Teatro 

D- Fichas de leitura 
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GRAFICO II: AVALIAÇÃO DA LEITURA

 

FONTE: SANTOS, 2018 

 

No segundo gráfico a questão norteia em como os professores avalia a leitura de 

seus alunos em sala de aula. Isabel Sole contra diz os questionários para os 

professores, 38% responderam que é através de debates que ela avalia seu aluno 

dentro de sala de aula, 31% dos professores responderam que os trabalhos escritos 

no ponto de vista dela é mais produtivo quando os alunos fazem trabalhos escritos, 

porque muitas vezes tem alunos que se se expressa melhor escrevendo, do que ele 

falando, assim vice versa. Já com o método de a avaliação é outro meio pouco 

utilizado pelos professores para avaliar a leitura dos alunos em sala de aula.   

 

 

 

 

 

 

 

 

31% 

8% 

23% 

38% 

2- Como você avalia a leitura em sala de aula? 

A- Trabalhos escritos 

B- Fichamento 

C- Avaliação 

D- Debates 



46 

 

 

 

FONTE: SANTOS, 2018 

 

No gráfico 3 observa-se que 58% dos profissionais entrevistado responderam 

que a leitura é mais produtiva quando são do gosto dos alunos, essa é uma 

estratégia bastante utilizada quando o professor sabe qual gênero seu aluno gosta e 

aplicar seu plano de aula encima deste gênero, com isso a aula será mais produtiva 

e o professor conseguirá aproximar seu aluno, cada vez mais ao hábito de leitura 

com frequência. E apenas 17% dos professores responderam que os professores 

deve mostrar ao aluno que eles mesmo lê muito, assim o professor será um modelo 

de leitura, um mediador eficiente capaz de transmitir seus conhecimentos. Tendo 

também a resposta de 8% dos profissionais que uma aula interativa também pode 

ser bem aproveitada em sala para que os alunos interage mais com a aula sem ele 

mesmo perceber que está lendo com mais frequência. 

 

 

 

 

 

17% 

17% 

58% 

8% 

3- O que você julga necessário para motivar seus alunos a 
lerem mais? 

A- Projetos 
interessantes 

B- Ler muito para eles, 
mostrar como é bom 

C- Leituras que sejam 
do interesse deles 

D- Uma aula interativa 
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FONTE: SANTOS,2018  

 

Aqui neste gráfico nota-se que 46% dos orientadores utiliza mais a Leitura, 

em suas atividades em sala de aula, mas de certa forma todas as outras opões de 

uma forma se utiliza a leitura, E apenas 31% utiliza fichamento e avaliações, porque 

segundo eles essas duas atividades é mais relevante para serem aplicadas aos 

alunos dos anos finais do ensino fundamental. Os outros 15% dos profissionais 

utiliza a redação, em seu plano de aula, e somente 8% utiliza a gramatica, esses 

professores considera mais relevante que a leitura. 
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FONTE: SANTOS, 2018 

 

No gráfico cinco, os 10 professores entrevistados 38% responderam que a quando 

se fala em leitura nos anos finais do ensino fundamental, se refere a interpretação 

de texto e alguns desses professores foca mais em leitura em sala para poder 

avaliar e observar seu aluno dentro de sala, ou seja o professor será um observador 

de seu aluno, com isso ele pode mudar seu método de aplicar a leitura e jovens nos 

anos finais do ensino fundamental. E apenas 24% dos professores responderam a 

alternativa B que era a compreensão, esses profissionais cita que a leitura é um 

meio uma forma dos alunos compreender o que, e não ler só por ler, mais sim ler e 

entender o que está lendo, quando se refere a leitura reprodução do texto lido 24% 

acredita que após uma leitura o aluno seja capaz de reproduzir por seu mérito de 

leitura uma resenha ou resumo, nota-se que segundo os professores entrevistados 

a, leitura silenciosa apenas 14% dos professores crê que seja produtiva segundo 

esses profissionais o aluno ler em silencio, aproveita melhor, e tem uma 

compreensão melhor, porque sabemos que os alunos cada um compreende 

diferente, um consegue ler em silencio, outro aluno consegue em voz alta, ou em 

grupo, isso irá depender do 

14% 

24% 

38% 

24% 

5- Quando se fala em leitura nos anos finais do Ensino 
fundamental, a que se refere.? 

A-Leitura silenciosa  

B-Compreensão  

C-Interpretação 

D-Reprodução do texto 
lido 
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Professor orientador dentro da sala, conhecer cada um dos seus alunos e aplicar 

seu método que seja produtivo para todos.    
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FONTE: SANTOS, 2018 

Aqui no gráfico 6 uma questão muito realista dos dias de hoje da atualidade do 

século 21 dos jovens modernos, a questão que entreguei em mãos dos 

entrevistados, foram rapidamente assinalando a alternativa C, 64% dos professores 

marcaram que os alunos não gosta de ler porque estão atrelados a outros meio da 

tecnologia. Onde está afastando os alunos cada vez mais do ato de leitura. E outros 

18% professores acredita que a família é uma peça fundamental para esse quebra 

cabeça para que seus filho, tenha mais participação com o ato de leitura, 9% dos 

professores tem a convicção que a falta de recursos da escola também, prejudica 

bastante o rendimento do aluno no âmbito de leitura. Outros 9% dos professores cita 

que a falta do livro didático, ou livro que chame a atenção dos alunos acaba sendo 

uma falha de como incentivar o aluno a ler se não tem o material adequado a sua 

idade para esse aluno desfrutar do ato de ler, com livros que ele goste. 

 

 

18% 

9% 

64% 

9% 

6-Na sua opinião? porque em geral, o aluno não 
gosta de ler? 

Grafico 6 

A-Falta de incentivo por 
parte da família  

B-Falta de livro de acordo 
com sua idade, que chame 
sua atenção 

C-Estão atrelados a outros 
meio da tecnologia  

D-Falta de incentivo da 
familía, e falta de recursos 
da escola 
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No gráfico 7 acima a pergunta que foi feita para os professores foi a seguinte 

como eles utiliza a biblioteca ou a sala de aula em apoio as suas aulas 34% dos 

professores entrevistados responderam que utiliza a biblioteca apara o momento e 

leitura,  E segundo os professores 33% vê a leitura que pode ser bem aproveitada e 

entendida por um grupo para fazer leituras e pesquisas, esses profissionais 

responderam que os alunos em grupo, tem mais chances de ele entender uma 

leitura, e consiga aproveitar a compreensão de leitura. Outros 22% dos professores 

responderam que utiliza a sala de leitura ou biblioteca apenas para leitura literária e 

estudos me geral. É notório que essa sala são recursos ofertados pela escola, onde 

os professores devem utiliza mais, nem que seja para leitura individual ou em grupo 

ou para pesquisas. Mais alguns professores usam bem pouco esses dois recurso 

que é a biblioteca ou sala de leitura, que são peças cruciais para melhor rendimento 

escolar dos seu aluno. 

 

34% 

11% 33% 

22% 

7-Como você ultiliza  a biblioteca oua sala de leitura da escola em 
apoio as suas aulas? 

Grafico 7 

A-Apenas para o 
momento de leitura 
coletiva 

B-Para leituras coletivas e 
individuais  

C-Para leituras e 
pesquisas ou em grupos 

D-Para momento de 
leitura literária e estudos 
em geral 
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No gráfico 8 a questão era voltada ao professor para sabermos que ele 

aplicava em sala de aula alguns gênero para o incentivo à leitura dos jovens, então 

perguntei se ele passa para seus alunos ler contos crônicas, poesias ou romances, e 

por minha surpresa 67% dos professores responderam que não utiliza nunca esses 

tipos de gênero, e 22% dos professores entrevistados responderam que 

semanalmente ele encaminha alguns tipos de gênero para seus alunos. Outros 11% 

respondeu uma vez por mês, ou seja os profissionais estão focando em outros tipos 

de exercícios. 

 

 

 

 

22% 

11% 

0% 67% 

8- Você  encaminha para seus alunos a ler, contos, cronicas, 
poesias ou romance? 

Grafico 8 

A-Semanalmente 

B-Alguma ves por mês  

C-Uma por mês  

D-Nenhuma vez por mês  
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FONTE: SANTOS, 2018 

Aqui no gráfico 9 a questão era bem claro e objetiva para os professores como você 

interage com seu aluno em sala de aula 50% dos entrevistado responderam que 

verifica a compreensão ou seja os alunos são passados por uma avaliação dos 

professor, os outros 37% responderam que interage com seu aluno em relação a 

leitura através de projetos, 13% utiliza a leitura em sala de aula para ir explicando e 

orientando quanto a pontuação e entonação, assim vai interagindo e abrindo novos 

caminhos para a mente dos alunos. 

 

 

   

 

 

 

 

 

37% 

13% 

50% 

9- Como você interage com seu aluno em relação a 
leitura? 

A-Atraves da leitura 

B-Levando novidades 
aos seus alunos 

C-orientado quanto a 
pontução e entonaçao 

D-Verificando copreensao  
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GRÁFICO X; DESEMPENHO DA LEITURA 

 

E para finalizar minha pesquisa, com 10 questionário para 10 professores, a 

última questão simples era voltada para saber como, o professor julga no âmbito de 

leitura de seu aluno em sala de aula. 70% dos profissionais responderam razoável 

ou seja a falta de ler é bem maior que imaginávamos. E ainda 30% dos professores 

entrevistados responderam que é precário o desempenho de alguns alunos. Ou seja 

percebe-se que muitos alunos jovens não leem com frequência, e isso cada vez 

mais vai sendo um problema na escola, isso são desafios enfrentados pelo 

professores. Isso deve ser um problema enfrentado todos juntos tanto a escola 

quanto família e sociedade pra que possamos solucionar esse problema e conseguir 

formar cidadãos capazes de mudar o futuro, tanto dele como o do próximo. 

 

 

 

 

 

0% 

70% 

0% 

30% 

10-Como voce julga o desempenho de seus alunos em relação a 
leitura? 

Grafico 10 

A-Bom  

B Razoavel 

C-Otimo  

D-Precario  
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  5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com este trabalho focamos nas estratégias utilizadas para que os alunos 

voltem a experimentar a leitura no seu dia como um hábito prazeroso, este projeto 

foi elaborado com as informações e entrevistas feitas na Escola Municipal Xanxerê 

de Terra Nova do Norte. Por meio da pesquisa buscamos descobrir algumas das 

causas que fazem alguns dos alunos não gostar de leitura. 

Como aponta o referencial teórico que amparou essa pesquisa, junto na 

expectativa de melhoria de estratégias de leitura, de alguns autores conhecidos e 

citados anteriormente, como exemplo Paulo Freire, Isabel Solé (1998) para ela o 

processo de leitura exige motivação estratégias e objetivos claros, dentre outros. 

Com um único objetivo de tornar prazerosa as aulas, e aulas realizadas com 

atividades relacionadas a leitura. Este trabalho teve como intuito principal algumas 

estratégias que o professor pode usar na sala de aula para melhoria como forma de 

ensino.  

 Consideramos importantes ações que sirvam de melhorias para o 

desenvolvimento sobre a leitura, processos estratégias e dificuldades, as estratégias 

de compreensão leitora proporciona autonomia e conhecimento amadurecimento 

para um leitor em formação.  

Na atividade leitora o papel do leitor enquanto construtor de sentido é 

fundamental, pois sabemos que o professor entra como mediador usando e 

inovando estratégias que visa melhorar o rendimento em sala de aula em questão a 

leitura.     

Sabemos que a tarefa de incentivar e aproximar os jovens de hoje dia a para 

a leitura, não é uma tarefa fácil, porque os jovens do século 21 estão atrelados a 

esse universo de tecnologias, que está desfavorecendo o uso dentro sala de aula, 

destes aparelhos eletrônicos, que deveria ser usado de forma correta, que seja mais 

uma ferramenta para a aprendizagem, e um livro eletrônico que leve onde for.   

Concluindo este trabalho não se encerra aqui, ele é apenas mais uma 

pesquisa, que ainda terá muitos pesquisadores em busca de conhecimentos 

estratégias para o habito de leitura. Quando começamos pesquisar esse tema 

ficamos felizes de saber que tem muitos historiadores que busca também saber os 

motivos que levam os jovens afastar da leitura, e que possa abrir novas 

possibilidades de pensar o ensino de línguas. 
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7. APÊNDICE  

 
1) Quais desta estratégias você usa para despertar o habito de leitura em seus 

alunos?  

a) (     ) Leitura individual 

b) (     ) Leitura em grupo  

c) (      ) Teatro 

d) (      )  Fichas de leitura  

 

2) Como você avalia a leitura em sala de aula? 

a) (    ) Trabalhos escritos  

b) (    ) Fichamento  

c) (    ) Avaliação  

d) (    ) Debates  

 

3) O que você julga necessário para motivar seus alunos a lerem mais? 

a) (   ) Projetos interessantes  

b) (   ) Ler muito para eles, mostrar como é bom 

c) (   ) Leituras que sejam do interesse deles 

d) (  )  Uma aula interativa 

 

4) Quais destas atividades você considera mais relevante serem elaboradas e 

aplicadas para os alunos de Ensino Fundamental, das series finais. Marque x para a 

ordem de importância, que você utiliza em sala? 

a) (   ) Redação 

b) (    ) Gramatica 

c) (    ) Leitura 

d) (   ) Leitura, fichamento, avaliações 

 

5) Quando se fala em leitura nos anos finais do Ensino Fundamental, a que se 

refere. Marque quantas quiser. 

a) (    ) Leitura silenciosa  

b) (    ) Compreensão  

c) (    ) Interpretação  
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d) (    ) Reprodução do texto lido 

 

6) Na sua opinião? por que, em geral, o aluno não gosta de ler? 

a) (    ) Falta de incentivo por parte da família  

b) (    ) Falta de livro de acordo com sua idade, que chame sua atenção 

c) (    ) Estão atrelados a outros meio da tecnologia 

d) (    )  Falta de incentivo da família, e falta de recursos das escolas. 

 

7) Como você utiliza a biblioteca ou a sala de leitura da escola em apoio ás suas 

aulas? 

a) (   ) Apenas para momento de leitura coletiva. 

b) (   )  Para leituras coletivas e individuais.  

c) (    ) Para leituras e pesquisas ou em grupos.  

d) (   ) Para momento de leitura literária e estudos em geral. 

 

 

8) Você encaminha para seus alunos ler, Contos, Crônicas, Poesias ou Romances, 

para seu alunos? 

a) (  ) Semanalmente  

b) (  )  Alguma vez por mês  

c) (  ) Uma vez por mês  

d) (  ) Nenhuma vez por mês  

 

9) Como você interage com seu aluno em relação a leitura? 

a) (   ) Através e projetos 

b) (   ) Levando novidades aos seus alunos  

c) (   ) Orientando quanto a pontuação e entonação 

d) (   ) Verificando  compreensão  

 

10) Como você julga o desempenho de seus alunos em relação à leitura?  

a) (  ) Bom,  

b) (   ) Razoável  

c) (   )  Otimo  

d) (   ) Precário  


