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RESUMO  
 

 

O foco da presente pesquisa foi analisar a relevância da leitura literária, 

em meio a evolução tecnológica e as melhores formas, de incentivar e formar 

leitores, dedicados a leitura, com amor. E podendo assim ter boa compreensão 

de uma leitura e se tornarem críticos para defender opiniões, em meio a sua 

Vivência. Por meio dessa pesquisa demostrar a real situação de convivência 

entre os estudantes e os professores, na atualidade educacional.de acordo com 

as pesquisas bibliográfica e de campo. Podendo concluir que os professore 

buscam vários métodos para incentivar aos leitores. Julgando que a leitura 

literária, seja um meio de conhecimento em todas as etapas escolares, formando 

o corpo linguístico, a escassez da leitura literária dificulta expressões, interfere 

na aprendizagem e desenvolvimento da formação de um cidadão crítico social. 

Os professores afirmam que com um bom incentivo, com certeza o aluno poderá 

mudar a forma de ver o mundo. Sendo que leitura que nos direciona, e nos leva 

para dentro do mundo, que nos interessa a viver. ” Então vindo a ser relevante o 

desenvolvimento do hábito da leitura, Professores vem trabalhada de forma 

dinâmica e recreativa, para superar barreiras. E tornando assim, o uma atividade 

magica e encantadora e não apenas como uma obrigação imposta pelos 

educadores. 

 
 
 
Palavras-chave: leitura literária, formação de leitor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMEN 

 

El enfoque de la presente investigación fue, analizar la relevancia de la lectura 

literaria, en medio de la evolución tecnológica y las mejores formas, de incentivar 

y formar lectores, dedicados a la lectura, con amor. Y pudiendo así tener bueña 

comprensión de una lectura y convertirse en críticos para defender opiniones, En 

medio de su Vivencia. 

Por medio de esta investigación demostrar la real situación de convivencia 

entre los estudiantes y el profesorado, en la actualidad educativa, de acuerdo 

con las investigaciones bibliográficas y de campo. Puede concluir que los 

profesores buscan varios métodos para animar a los lectores. En el caso de la 

lectura literaria, es un medio de conocimiento en todas las etapas escolares, 

formando el cuerpo lingüístico, la escasez de la lectura literaria dificulta 

expresiones, interfiere en el aprendizaje y desarrollo de la formación de un 

ciudadano crítico social. Los profesores afirman que con un buen incentivo, con 

certeza el alumno podrá cambiar la forma de ver el mundo. 

Siendo que la lectura que nos dirige, y nos lleva hacia dentro del mundo, 

que nos interesa a vivir. "Entonces viniendo a ser relevante el desarrollo del 

hábito de la lectura, los profesores vienen trabajando de forma dinámica y 

recreativa, para superar barreras. Y haciendo así, una actividad mágica y 

encantadora y no sólo como una obligación impuesta por los maéstros. 

 

Palabras claves: lectura literaria, formación de lector 
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I. INTRODUÇÃO 

 

 O tema da presente pesquisa de relevância da Leitura Literária no Ensino 

Fundamental centro municipal de Educação Darcy Ribeiro no Ano de 2018, 

segundo depoimento dos professores. Julgando que a leitura literária, seja um 

meio de conhecimento em todas as etapas escolares, formando o corpo 

linguístico. A escassez da leitura literária dificulta expressões, interfere na 

aprendizagem e desenvolvimento da formação de um cidadão crítico social. 

COSSON (2012), BAKHTIN (2006), e FREIRE (2000) COSSON (2010).    

Na atualidade, percebe-se que os estudantes do Ensino Fundamental dos 

anos finais estão distanciando-se das obras literárias, utilizando outras 

ferramentas para acessar às mesmas, como por exemplo, filmes, internet, que 

parecem mais atrativos, com isso, os professores se deparam com certas 

lacunas dificultando a realização de planejamentos e o trabalho com esses 

estudantes e fazer com que os adolescentes se sintam motivados em ler obras 

literárias. 

O desenvolvimento desta pesquisa foi no centro municipal de educação 

Darcy Ribeiro, localizado no bairro Jardim Vitoria, na cidade de Guarantã do 

Norte, MT. Origina-se através do conhecimento de obras literárias, para assim 

podermos adquirir conhecimento, de mundo, de sociedade e de cultura, os 

adolescentes motivados poderão habituar–se a leitura literária, valorizando-a 

para que seja fundamental no ensino e aprendizado de Língua Portuguesa, com 

a socialização dos projetos de leituras literárias com demais funcionários da 

Educação poderá se obter conhecimentos, realizando trabalhos sobre a 

relevância da leitura literária e infanto-juvenil. 

Estamos ajudando-os a se sentirem motivados na realização desse tipo 

de leitura, ao habituar os adolescentes a ler livros literários e assim melhorando 

à sua maneira de ver o mundo, nossos estudantes. Já que se considera a 

literatura primordial no cotidiano educacional, sendo ela essencial   para 

interpretação e produção de textual. 

Com a literatura certamente o nível conhecimento aumentará, abrirá 

novos caminhos para conhecimentos de várias culturas e linguagens, sendo útil 

para sua comunicação multilinguística, cultural e social, tornando importante 
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relembrar que seja qual for o ramo de atividade profissional que o ser humano 

exerça sabe-se que o êxito dela dependerá de seu nível de conhecimentos 

assim, portanto a literatura é uma essência na vivência do ser humano. 

Acredita-se que a leitura literária traga novas oportunidades, fazendo com 

o leitor viaja, tornando a leitura momentos significativos. Podendo acreditar que 

a leitura literária possa melhorar o ensino aprendizado dos alunos colaborando 

com a meta de ensino, tendo ela como apoio enriquecedor de estudo. Pois, nas 

últimas décadas tornou-se é preocupante o exagerado uso da tecnologia. 

A cada dia se perde os hábitos de leitura literária, e sendo que é através 

da literatura pode-se conhecer as histórias políticas e culturais do nosso pais e 

do mundo, entre elas as poesias, pinturas, músicas e teatros. A literatura é 

considerada- um dos métodos mais antigos de trabalhar na educação, porém 

será necessário a leitura, para ter bons desenvolvimentos. No processo de 

análise da aprendizagem do aluno a cada dia os educadores buscam a melhor 

forma de incentivo à leitura para que ela possa ser significativa no cotidiano do 

estudante. 
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 CAPITULO II:  VEM A TER UMA PREVIA IDENTIFICAÇÃO O CENTRO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DARCY RIBEIRO 

 

Nesse capítulo, identificar o Centro Municipal de Educação Darcy Ribeiro 

no município de Guarantã do Norte.  

O Centro Municipal de Educação Darcy Ribeiro, situada à Rua Curitiba 

esq. Com a Rua Porto Alegre, s/n, Bairro Jardim Vitória – Guarantã do Norte – 

MT, foi criada pela Lei Municipal nº 454/03 de 21 de Novembro de 2003. E 

acompanhada pelo Conselho Deliberativo da Unidade Escolar do Centro 

Municipal de Educação Darcy Ribeiro, sobre o nº 06.324.705/0001-40, aprovada 

pela instrução normativa SRF nº 200, de 13 de setembro de 2002. 

Oferece um ensino regular de Educação Infantil (Pré – Escola) e 1º ao 9º 

ano do Ensino Fundamental e Ensino Especial, nos períodos matutino e 

vespertino, sendo de Pré ao 5º ano aulas com duração de quatro horas e de 6º 

a 9º ano  

De acordo com a resolução de nº1/2018   

A mesma vem atender, clientela adolescentes de anos finais de ensino 

fundamental. Atende alunos de 6º Ao 9º ano do Ensino Fundamental, regular e 

Ensino Especial, nos períodos matutino e vespertino.  

A escola tem como entidade mantenedora o Governo Municipal, funciona 

em um prédio próprio. E veio a ser contemplada com o projeto escola segura. 

Esse projeto visa melhoria, na aprendizagem. O aluno terá acompanhamento 

médico, odontológico e psicológico. 

O projeto escola segura vem a auxiliar nas disciplinas e na formação, 

educacional de legislação de transito. 

 Palestra sobre o (ECA) o estatuto da criança e do 

adolescente, 

 Preventiva e socioeducativa. 

 Ordens unidas noções de civismo Patriotismo. 

 Higiene e saúde, higiene pessoal e bucal. 

 Atividades educacional de resistência as drogas e 

violência. 

 Ações comunitárias incluindo várias palestras 

educacionais. 
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2.1 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DARCY RIBEIRO 

 
O Centro Municipal de Educação Darcy Ribeiro, situada à Rua Curitiba 

esq. Com a Rua Porto Alegre, s/n, Bairro Jardim Vitória – Guarantã do Norte – 

MT, foi criada pela Lei Municipal nº 454/03 de 21 de novembro de 2003. E 

acompanhada pelo Conselho Deliberativo da Unidade Escolar do Centro 

Municipal de Educação Darcy Ribeiro, sobre o nº 06.324.705/0001-40, aprovada 

pela instrução normativa SRF nº 200, de 13 de setembro de 2002. 

Atende alunos de 6º Ao 9º ano do Ensino Fundamental e Ensino Especial, 

nos períodos matutino e vespertino. A escola tem como entidade mantenedora 

o Governo Municipal escola segura. Em um prédio próprio. E veio a ser 

contemplada com o projeto escola segura.  

Esse projeto visa melhoria, na aprendizagem. O aluno terá 

acompanhamento médico, odontológico.  E psicológico. 
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CAPITULO III: A LITERATURA E COMPREENSÃO BÁSICA DE ORIGENS 

HISTÓRICAS 

 
 Quando se fala em leitura literária pergunta-se o que é literatura?  

Sendo a literatura considerada uma coleção de teoria que estuda 

intelectualidade na literatura, literalidade das metáfora, metonímias, sonoridades 

e ritmos narrativos.  

Buscando melhor compreender, origens e manifestações literárias 

portuguesa e brasileira. Incluem literatura Portuguesa e Brasileira as 

manifestações literárias, sendo, imprescindível conhecer as culturas e origens, 

relacionadas.  

Desde os primeiros registros, das culturas linguística integrando a outros 

países, na formação de estado português isso a por volta do século XII 

 

3.1 HISTÓRIA DE PRODUÇÃO DA LITERATURA PORTUGUESA.  

  

 De acordo com Moisés. (1999). A produção literária portuguesa dava–se 

início com escritores lusófonos sendo diferente de outros países, incluindo o 

Brasil. Sempre estabelecendo relações e dialogo. E em período colonial, ocorria 

no início das manifestações literária. Sendo que os primeiros registros na 

península ibérica, em galego-português com integração de cultura. A 

trovadoresca e a cantiga que era de amigos, escárnio, amor e maldizer.  

A cantiga, sendo divididas em quatro tipos. Durante uns duzentos anos de 

literatura, escrita, era conservadora, poesia e novela, E os livros eram de ordem 

decrescente, poesia de ordem obscura. Sendo o trovadorismo e lirismo se 

instalou na península ibérica pela influência provençal e veio sofrer o impacto 

com o novo ambiente, que consistia na modificação, recrudescimento nas 

confidencias amorosas sentimental no expecto platônico da literatura através de 

texto. Os primeiros registros da literatura portuguesa século XII, quando ocorria 

uma demanda dos e portugueses e árabes da Península Ibérica. Isto era ligado 

a economia e a cultura. 

A história da literatura dá para refletir um pouco a situação a criatividade 

sobre tudo o verdadeiro valor, que muitas vezes o leitor nem se dá conta o quanto 
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e beneficia na formação humana, e ampliando o entendimento e o convívio com 

a sociedade. Através dos registros históricos da literatura dá-se para perceber 

que os autores da época eram persistentes com suas artes desde o lirismo 

provençal até o modernismo encarando várias manifestações. Mostrando 

talentos e cultivando, estética literária, que constituindo reflexões, revelando a 

história humana, mostrando o talento através das obras literárias. 

 A literatura revelando a antropologia, de acordo com Monzatto (1994). A 

ligação e desempenho. No papel importante, ligando as religiosidades e as 

transformações e dominando na formação humana levando o homem a aonde 

quer chegar, através de seu conhecimento. Concretizando a cultura e a formação 

artística e a criação de personagens dentre as suas imaginações.   

As crenças religiosas podem ser fatores motivadores para a formação do 

aluno leitor, as obras literárias mostram uma fonte de conhecimento. Que ao ler 

aluno-leitor decifra a cultura religiosas para a formação humana crítica e 

formando opinião própria. As crenças religiosas participam efetivamente na 

formação e na interpretação. 

A maioria da literatura seria de uma forma educativa religiosa, educando 

através da fé e obediência. As culturas da época eram vinculadas a fé e as 

histórias eram contadas oralmente, até mesmo antes de existir os primeiros 

registros de escritas.  

A literatura portuguesa e seu desenvolvimento durante vários séculos, de 

sua produção acontecia entre os primeiros registros quando os árabes estavam 

sendo expulsos, da península ibérica, assim formando o estado português, dava-

se os primeiros registros de literatura, sendo em galego português e que se 

ocorria a socialização da cultura linguística entre a Galícia e Portugal na idade 

média. Período medieval havendo a grandes transformações da história. 

No atraso do desenvolvimento do gênero literário a raridade do estudo 

referenciando de pregadores e incluí portugueses na Revolução Francesa, que 

mudava   a história da Europa e valores burgueses como o individualismo e a 

desobediência aos valores pré-estabelecidos. Começando a publicação do 

poema Camões, escrito no momento em que o país passava por momentos de 

conflito sendo dominado por ingleses através de poemas tentavam resgatar a 

cultura memorias do passado e orgulho português destacando - JOÃO DE 

ALMEIDA GARRET E ALEXANDRE HERCULANO as tendências medievalismo 
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E ao nacionalismo, incluindo o clero português o livro clerical. Época UCP CEHR 

(2000). 

A literatura na conduta satírica medieva que justificava a literatura foi 

produzida durante a Idade Média ela foi traduzida nesse período chamado 

medieval entre século V e XV até o início do Renascimento. Foi marcada no 

início pelo uso do latim com temática religioso, históricos. Até então seria 

produzido poesias e os textos em prosa. Nota- se que além do trovadorismo 

século XII a XIV, revolução literária e de transição do humanismo concluía-se a 

literatura medieval, no século XV quando iniciava a queda  do Império Romano   

Ocidental, sendo um  período  marcado pela religiosidade e pelo conceito 

de teocentrismo destinados aos membros da igrejas(Deus no centro do mundo). 

Massaud Moisés.(1997) 

Obediência eterna na época as pessoas eram convencidas pela educação 

religiosa através das doutrinas literária. A se ter uma obediência eterna, alguns 

fatos que ali aconteciam, acreditava-se que fosse devido ao pecado mortal. As 

pessoas acreditavam cegamente na igreja  

De acordo com BOSI (1994) a literatura iniciando na Europa 

condicionando a pré-história, sendo escritos pelos primeiros escritores de letras 

para reflexão na visão do corpo da linguagem, os viajantes missionários seria os 

primeiros observadores, nas viagens histórias culturais e ações e observação 

sobre as paisagens, os nativos que seria os índios. Considerados, as raízes da 

terra  

Assim eram escritas as primeiras histórias da literatura brasileira a os 

textos eram de origem português exemplo: A carta de pero vaz de caminha, o 

escrivão registrava a descoberta de novas terras. Viajando na frota de Pedro 

alvares Cabral os registros eram encaminhados a D. Manuel. Com transparência 

da ideologia missionaria dava-se no período colonial registrado geográfico e 

apresenta os autores desde o barroco arcaico até o modernismo e 

contemporânea  

 Um grupo social, iniciavam uma cultura, podendo contar as histórias, 

testemunhar os fatos. Através do se observava as suas observações seriam 

escritas as histórias, para utilizar nas reflexões missionarias religiosa, e ser 

adotada culturalmente. As pessoas refletiam as histórias olhando o passado para 

adotar as culturas, e através das histórias contadas. Á as novas gerações 

https://www.todamateria.com.br/teocentrismo/
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Massaud+Mois%C3%A9s%22&source=gbs_metadata_r&cad=9
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poderiam viajar na imaginação, as histórias da época era   em que o respeito 

seria íntimo do ser humano, e caberia ao caráter e na forma sensível, afetuoso 

do passado.   

     Segundo RODRIGUES (1965) o desenvolvimento a linguagem era 

considerado arcaica uma antiguidade, em 1930 a poesia chamava a atenção, 

em partes no processo de consideração ao desenvolvimento uma 

particularidade, impondo no processo litúrgico. Por meio dos cultos um 

desdobramento, alguns trovadores davam paralelismo no emprego da 

transformação para compreender a estrutura para evoluir significativamente as 

diferentes opiniões e teses que até na atualidade se reedifica, a primeira tese 

elaborada por (ALFREDO JEANROY) dando origens a poesia lírica na idade 

média. 

Nos primeiros movimentos literários o Trovadorismo então surge à escrita 

para que os poetas pudessem expandir, ela seria assim dividida. Maldizer 

cantigas de amor e escárnios por PAIO SOARES, JOAO GARCIA e AIRES 

NUNES, entre outros, na transição de medieval para o humanismo conduzia a 

artes ao renascentismo e consolidam o teatro e a poesia memorizado por GIL 

VICENTE e FERNÃO LOPES.   Passando de uma era clássica ao humanismo, 

no renascentismo a literatura está representada por de LUÍS DE CAMÕES, SÁ 

DE MIRANDA sendo eles os principais representantes. 

Na colonização portuguesa instalando no Brasil, os povos portugueses 

coincidiam com a melhor época da história, o povo e particularmente com o mais 

notável período da sua atividade.do século chamado áureo da sua linguagem 

literária os   máximos prosadores e poetas, com Camões à frente. Inicio do 

florescimento literário. 

Na Trajetória da leitura literária, no Brasil, tornando-se como referências 

as obras de ZILBERMAN, (1998) “A leitura de livro de literatura no Brasil”, em 

que é apresentada de forma detalhada a história da leitura neste país. No Brasil, 

tendo em vista - que a leitura teve início para atender às necessidades sociais; 

porque a ocupação do território ocorria na época, do mercantilismo, conforme 

consideram LAJOLO e ZILBERMAN a busca pela integração o desenvolvimento 

da cultura   aos padrões capitalista, sendo, impedindo cultural da sociedade uma 

vez que esta estaria relacionada à burguesia.  
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 A história infanto-juvenil-juvenil iniciava ao final do século XVII, em que 

o objetivo   o principal seria passar o hábito e os valores da leitura para os jovens, 

as obras eram criadas por educador, nas suas edições descobre que na 

transformação e criação novos conceitos em relação às mudanças na 

sociedade. Na era digital em que a comunicação digitalizada vem a ganhando 

espaço, a internet, lidera o público juvenil. As editoras procura não perder essa 

geração, buscando inovar através de vários programas. De incentivos motivando 

ao estudante a leitura, para que não se dominarem pela tecnologia.  

Além dos programas de bibliotecas nas escolas e o governo possibilitarem 

inúmeros, acessos a obras literárias ainda continua a carência de leitores, o MEC 

vem colaborando com os professores e gestores na pratica de leitura com 

biblioteca escolar BRASIL (2008).  

 A literatura tendo origem do latim, ele remete habilidade na temática 

literatura determinando experiências humana habilitando a ler e escrever de 

forma correta não é fácil, porem os estudiosos tenta a proeza de forma 

conclusiva conceituada tornar a literatura uma fixação convincente apesar de 

inúmeros, conceitos de posicionamento crítico RODRIGUES (2015).  
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CAPITULO IV: NO MUNDO DA LEITURA TER LEITURA DE MUNDO  

 

Ao falar de leitura, pode-se perceber que já está lendo, de uma certa 

forma. Todo ser humano vive cercado de textos, e linguagem. A criança aprende 

a ler tudo ao seu redor.  Isso em todas as culturas. 

  Vindo ao direcionar ao mundo, por meio cultural em que se insere. 

Conseguindo ver uma magia contagiante, isso familiar e social.  

Com sua intelectualidade podendo auxiliar ao desenvolvimento em as 

faixas etárias e enriquecendo a bagagem, humanista, encorajando o leitor para 

ter firmeza em sua viagem literária.   

De acordo com os escritores literários o professor terá uma longa jornada, 

no sentido de semear e fazer germinar a semente do prazer da leitura. 

 

4.1 LEITURA E MAGIA NO AMBIENTE ESCOLAR. 

 

Segundo FREIRE (1995) “Desde, a entendemos o mundo já aprendemos 

a ler tudo o que nos rodeia, até mesmo antes de aprender e a escrever palavras 

e frases, já estamos ‘lendo’, o mundo que nos cerca”, fazendo dessa 

aprendizagem um divertimento, logo que as experiências que oferecem respaldo 

à teoria de,  

Na infância, a leitura é algo prazeroso, realizada em lugar confortável, 

tendo como intermediária a figura materna, e ainda praticar essa atividade com 

a criança, que passa a reconhecer na leitura. 

 A história é um universo de encantamento, sendo assim que adquirem 

por vez as duas leituras, a de mundo e da palavra, em que as duas se 

completam, abrange - se a linguagem e a palavra em um determinado contexto. 

Ao se entrar a vida escolar, porém, essa concepção de leitura é modificada por 

diversos fatores, tornando-se prazerosa, e não ao mecanismo, onde acontecem 

os descasos dos alunos pela leitura. 

 

 “A biblioteca popular como centro cultural e não como um 
depósito silencioso de livros, é vista como um fator fundamental 
para o aperfeiçoamento e a intensificação de uma forma correta 
de ler o texto em relação com o contexto” (FREIRE,2000, p.38) 
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De acordo com FREIRE (2000).  “A leitura boa é a leitura que nos 

direciona, que nos leva para dentro do mundo, que nos interessa a viver. ” E 

então é importante o desenvolvimento do hábito da leitura, o estudante deve ler 

toda a sua produção diária para que a leitura não seja apenas uma produção de 

conhecimentos literários, mais prazerosos para os estudantes e com o auxílio 

dos pais em casa e pelos educadores nas escolas, quanto mais cedo acontecer 

o contato dos estudantes. 

 Com a leitura prazerosa melhor ainda poderá ser trabalhada de forma 

dinâmica e recreativa, sendo assim, o fundamental é que o estudante veja a 

leitura como uma atividade magica e encantadora e não apenas como uma 

obrigação imposta pelos educadores. 

O leitor despertará o interesse dos estudantes pela leitura eles 

conseguem desenvolver melhor seu senso intelectual, crítico e político.  

FREIRE (2000) nos afirma que a “leitura não pode ser colocada como 

obrigação pelos educadores e sim como um ato mágico para que a criança leia 

e goste”, uma estratégia de leitura pouco explorada. 

 A melhor forma de incentivo, aprovada para todas as idades é a de contar 

histórias em voz alta, dramatizar faz o estudante se interessar pelo contexto, 

para isso é importante que o professor desenvolva sua criatividade e assim os 

estudantes vendo o entusiasmo do professor. 

 Poderá ter certeza eles ficarão atraído pela leitura, percebendo que nos 

dias atuais a leitura vem preocupando os professores em geral, e se 

transformado em motivo para ser analisado e discutido, encontra-se várias 

pesquisas no meio acadêmico, no do campo da leitura e encontrando várias 

discussões de problemática no letramento.  

 

    Segundo ROANI (2002) a escola registra os momentos históricos, 

através da literatura proporciona a quem debruça sobre os livros que contam a 

história de outras épocas promovendo assim conhecimento literário, 

identificando de buscas verdadeiras, tornando-se lúdicas na magia do prazer de 

ler, tentando estabelecer, pontos e extrair reflexão através de citações 

resgatando o passado, pois as imagens passaram rapidamente.  Os 

historiadores assimilam a vida pessoal com o passado em tamanha dimensão, 

revisando e preenchendo lacunas em um horizonte reflexível, com a evolução 
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da tecnologia a escola enfrenta situação de crise desafiadora em formar leitores 

críticos na relação dos textos com a realidade no contexto social exige bom 

preparo de professor no intuito de desenvolvimento do processo cognitivo SILVA 

(2008). 

Para uma boa comunicação, depende muita de leituras, pois, ela amplia 

a comunicação entre as pessoas possibilitando uma melhor compreensão, e 

conhecer melhor o mundo tornando. E reflexível. Tendo a competência de formar 

opiniões para o cotidiano. Atualmente várias famílias pouco se dedicam ao 

incentivo à leitura, uns por falta de tempo, outros por questão financeira, 

analfabetismo dos pais, e assim por diante.  Os alunos tendo pouco apoio familiar 

nas leituras. Dificulta a pratica na escola.  A leitura é um processo mais amplo 

do se pode imaginar dando-nos uma visão de mundo inovador os oportunizando 

conhecimento do indivíduo, para um convívio social, ler é um ato de compor, 

vivenciar historias, construir e dar sentidos ao texto. Este ato composto que 

dependerá do leitor para decifrar os significados.  

  Segundo BAKHTIN (2006), ele ao observa a fala da pessoa percebendo 

que, a outra pessoa percebe que existem linguagem relacionadas a umas com 

as pronuncias   das outras, a linguagem isto está relacionado em meio à sua 

vivência social em que o sujeito, se insere e por meio de experiências   tornando-

se parte integra do sentido, de que. O pensamento é defender a ideia de que a 

humanidade não é e nem serás um ser individual, mas vive uma relação e 

sempre dependerá um do outro. 

  De acordo com ANA.MARIA MACHADO, (2012)  Em Pensar nas escolas 

relacionando a literatura, na contemporaneidade  educacional, possibilitando ao 

leitor a construção de seu perfil de leitores literários, através de pesquisas 

acredita-se é um grande, desafios para os professores de Língua Portuguesa, o 

campo literário, sendo como objetivos de pesquisas vem se ampliando e 

motivando entre  muitos debates,  buscando o  melhoramento de como ensinar 

literatura,  com ampla visão para a princípio refletir , sobre a ideia que  benefício 

que  tem a literatura e de sua função. A definição claramente do que se busca 

em um objetivo, de    estudos em relação literatura 

 Como praticas pedagógicas, e deverá ser tomada, e, evidentemente, 

estar reflexões ancorar em teoria adequado, através da utilização de estratégias 
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eficaz de ensino com o discente e melhores orientações, em as variadas 

concepções de literatura 

  

                                  A literatura nos permite viver outras vidas além da nossa, é 
verdade. Mas isso não significa escapismo ou fuga da realidade. 
Pelo contrário, representa a oportunidade de uma experiência 
humana única e insubstituível. Implica uma imersão mais 
profunda na relação com as outras pessoas, porque nos faz 
compreender as diferenças que existem entre todos nós e 
perceber de quantas semelhanças somos feitos, apesar de toda 
essa diversidade (MACHADO, 2012, p.61). 

 

A literatura poderá compor a melhor concepção, possível e através dela 

independente de quaisquer estratégias que serão utilizadas para uma educação 

formal, alcançara o objetivo de exemplo, educacional. Fazendo esforços 

mentais, contextuais e, assim, criando elementos fundamentais para a formação 

de leitor assíduo literário.  

Segundo COSSON (2012), consiste a ideia de que a prática da leitura 

literária consistindo em explorar o potencial da linguagem em outras atividades 

humana, no exercício da literatura permitindo saber da vida por meio da 

experiência de outros e   vivenciar outras experiências. 

 A literatura mostra o mundo e a humanidade dando liberdade a cada um 

na sua leitura de defender ou não o ponto central da história. E, quando envolve 

leitura literária no ensino, ela poderá proporcionando um mundo magico por meio 

das suas histórias, a utilização dos livros didático acaba as vezes limitando o 

educador a um pequeno texto, não dando espaço para uma maior exploração e 

assim acaba por exigir esforço dos educandos. 

  Em uma exploração adequada da leitura literária se desenvolve, 

uma capacidade maior e melhor de interpretação, a leitura da premiação 

vivenciar novas experiências explorando o potencial da linguagem através de 

livros e assim estar ampliando e inovando cada vez mais os nossos 

conhecimentos. 

Segundo a teoria de BAKHTIN os PCNs, são  a base teórica  das teses  

com o intuito de organizar o ensino da Literatura para auxiliar os conhecimento 

dos estudante, já Para ZILBERMAN (2012), ao afirmar que os a tendência dos  

parâmetros curriculares é dominante, no ensino com várias repercussões das 

obras literária, que realmente está incentivados à leitura literária em uma 
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exploração textual, adequando  a leitura a sequência didática planejada, essa 

adequação é recomendado pelos PCNs, sendo o realizada pelos professores. 

 A escola por sua vez assumi o risco de afastar os alunos do universo 

literário mais do que aproximá-los, sendo que o livro didático deverá ser só um 

suporte a mais que o professor deveria ter em sala de aula e não ser utilizado da 

forma como está sendo por vários educadores para solucionar várias questões 

para questões”.   O Ministério da Educação direciona os PCNs ao Ensino 

Fundamental para ajudá-lo em seu funcionamento, pensando na literatura a partir 

de uma comparação com, os PCNs e sua realidade servem para nortear o 

educador ampliando suas didáticas metodológica   que poderá ser utilizados por 

eles em sala de aula. 

 

A leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 
compreensão e interpretação do texto, a partir de seus objetivos, 
de seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o 
que sabe sobre a linguagem etc. Não se trata de extrair 
informação, decodificando letra por letra, palavra por palavra. 
Trata-se de uma atividade que implica estratégias de seleção, 
antecipação, inferência e verificação, sem as quais não é possível 
proficiência. É o uso desses procedimentos que possibilita 
controlar o que vai sendo lido, permitindo tomar decisões diante 
da dificuldade de compreensão, avançar na busca de 
esclarecimentos, validar no texto suposições feita. (MEC, 1998, 
pp.69-70) 

 
 

A leitura, não é uma tarefa que se desenvolverá sozinho, porém, será 

preciso uma relação com os   livros, professores, mediadores e família, ocupam 

lugar muito importante nas vidas dos estudantes.  A ferramenta muito importante 

na prática da docência é a leitura, por isso o educador precisa ser um leitor 

assíduo para se tornar centro de referência entre seu educandos, é  o educador 

é capaz de  identifica a  cada alunos,  a real dificuldades  ao desenvolver 

qualquer atividade escolar,  e o professor com sua  competência e pratica 

pedagógica  será capaz de avaliar seu educando na leitura e na escrita, assim 

obtendo êxito na formação do estudante leitor assíduo  sendo preciso que o 

professor  tenha habito de ler para  se ensinar e incentivar os adolescentes a 

fazer uma leitura reflexiva, estimulante, critica ensinando-os a usarem a leitura 

para melhorar suas vidas, assim afirma KOCH e ELIAS (2006). 



25 

 

 

A preocupação com uma leitura ativa, na pratica de  à atividade  é 

mecanicamente  decodificada  na definição trazida nos PCNs vai ao encontro 

das definições trazidas por outros autores, quando propõem a concepção de 

leitura na  atividade de construir  sentido da leitura e apossando se de material 

didático, esses recursos apoiará o educador nas suas atividades  dando bons 

resultados  das suas práticas pedagógica e melhorando cada vez mais sua 

relação com os educandos, pensando  na relação de leitura com a realidade. 

BRITO (2003) 

  De acordo com COSSON (2012), onde ele defende a ideia de que o 

exercitar a mente praticando a literatura é exatamente a melhor forma de 

exploração de linguagem, não havendo paralelo em outra atividade humana. 

Ganhando e aumento significativo, cada vez mais na o potencial. 

 A intelectualidade de um indivíduo.   O autor acredita que anteriormente, 

os exercícios da literatura permitiam aprender por meio de experiências dos outros 

e também vivenciar novas experiência, por isso que a literatura é considerada 

plena de saberes sobre o homem e que cada leitor tem um ponto de vista diferente 

sobre uma mesma leitura, e então defendendo um   ponto central. 

   A Literatura envolve e atividade na escola, e deverá ser imparcial, 

podendo assim se tornar experiência de mundo, de um mundo por meio de 

palavra.   Percebendo no meio, educacional.  Há vários meios de solucionar 

problemas, superando as expectativas e motivar a leitura obtendo resultados 

excelente na formação dos educandos. 

 Portanto ANTUNES (2009), esta afirmando que será importante a 

presença do professor de linguagem, apossando da literatura para dar suporte, 

conduzindo ao leitor a entrar no universo de imaginação visando que através do 

conhecimento. Portanto isso vem a ser, algo que acontece 

espontaneamente, tem que ser estimulado, através da convivência e contato 

com os textos literários. 

    Com estimulo, o indivíduo a se tornar um leitor assíduo. Aos poucos se 

vai aperfeiçoando a comunicação com os personagens e assim pegando gosto, 

habilidade e percebendo a necessidade de ler. 

  De acordo com a afirmações de autores, a vontade de ler muita das 

vezes vem da necessidade da leitura, a literatura auxilia no desenvolvimento as 
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habilidades necessárias provocando reflexões e curiosidade do leitor em relação 

aos textos literário, criando um elo entre leitor, obra literária e escola.   

  Segundo SILVA (2008) sem sombra de dúvidas que a leitura de 

literatura no âmbito escolar traz inúmeros benefícios, no Ensino Fundamental 

promovem muitas mudanças colabora significativamente na construção de 

pensamento, com promoção da mudança de fusão do conceito da forma de 

pensar. 

 Na construção de um pensamento de identidade onde muitas vezes 

ocorre uma confusão de conceito que se perde nas referências, a literatura 

oportuniza a promoção de mudanças colaborando na formação de sujeito. 

 Em Consideração, que o conhecimento é capas de valorizar a cultura, 

todos os leitores que tem uma boa fundamentação conseguirão pôr em pratica 

todo conhecimento de teórico socializando o aprendizado em meio à sociedade 

como parte de uma civilização.   

 De acordo com ZILBERMAN e MOREIRA (1998), as primeiras histórias 

escritas no Brasil, os primeiros textos nativos e cânones que incluídos pelos 

historiadores que originava a literatura brasileira. Que teriam tido origem dos 

textos dos fundadores da história na identidade nacional, nas expressões, sendo 

que o barroco é considerado cada vez mais obscurecido, nos textos escritos por 

estrangeiros, sendo seguido e ampliado no mesmo período pelo escritor 

JANUÁRIO CUNHA BARBOSA (1780-1846), prefaciou e constituiu a primeira 

coleção de poesias Parnaso brasileiro, constituída e lançada entre 1829 e 1831. 

CUNHA BARBOSA seria um exemplo de estruturação do elementar arquivo 

literário. 

 Desde as histórias da literatura brasileira um exemplo de formação, 

poéticas, modulação em 1841 foi lançada essa formação. Já, NORBERTO DE 

SOUZA foi membro do Instituto brasileiro na História e Geográfica, da assessoria 

imperial, que servia de estimular às reflexões de nacionalistas românticos, entre 

a intelectualidade brasileira.   Seus textos eram de autoria de um brasileiro. 

   NA belíssima composição na história da literatura Brasileira sobre 

Barroco em períodos históricos, NORBERTO DE SOUZA se dedicava a um 

período a suas divisões históricas: O primeiro período vai do descobrimento do 

Brasil até período jesuíta na Contrarreforma que trazia a civilização aos 

indígenas, esse é ignorando pelo paganismo. 



27 

 

 

4.2 LITERATURA E INTELECTO INFANTO-JUVENIL 

 

 No decorrer dos séculos, houve grande valorização da criança e do 

adolescente, necessita de certa forma de controle intelectual dos mesmos, assim 

na fase da infância e adolescência existem conceitos que devem diferenciar 

essas fases, da fase adulta, a escola tem como função de prepara-los para a 

vida adulta, e ao mesmo tempo protegendo- de agressões do mundo exterior. 

 Nas formas de estruturação de texto entre literatura e escola servem 

para proporciona um ensino adequado de leitura Literatura direcionada a 

educação infantil, e educação Infanto-juvenil para a vida adulta. Assim diz 

LAJOLO (2002).  

Para que assim aja uma melhor compreensão do texto pelos estudantes, 

na leitura Literária voltada para o letramento, tem um termo compreendera forma 

de capacidade de análise criticamente sendo possivelmente a partir de 

concepções de leitura resultante da interação entre texto e leitor, ao desenvolver 

com a literatura uma relação mais profunda, uma afeição sólida é como se algo 

que estivesse paralisado. 

 Sendo    que gradativamente começa   despertar na medida que vai se 

aprofundo nos estudos e vai adquirindo nova visão do que é literatura com sua 

função socialista, e seu poder de transformar, a praticidade, de leitura literária 

que vai despertando e conquistando o seu lugar na vida de leitor e dentro da 

língua Portuguesa. 

 Um leitor que é incentivado desde a sua infância tem sua identidade 

destacada na escola, ele conta com a literatura para desenvolvimento 

conhecedor da narrativa, ou pela força encantatória dos versos com sentimento, 

dos conceitos, e atos e comportamental de personagens, que lhe compete 

inculcar sua clientela. 

 Literatura do ensino fundamental, ela é tida como parte da língua 

portuguesa, já no ensino médio não está bem definida se é uma disciplina ou se 

continua como integrante da língua portuguesa, em épocas passadas a literatura 

era tida como disciplina, mais hoje em dia ela é trabalhada como conteúdo da 

disciplina de português, as escolas particulares têm trabalhado a literatura como 

disciplina e com professor especifico para disciplina. 
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 No entanto existem os documentos de orientações curriculares uma 

textualização, de acordo com Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 de 

20 de dezembro sobre a Lei nº 9.394, no Art. 35, relata   no “Ensino Médio é a 

etapa da etapa do ensino médio consolidar aprofundando nos conhecimentos, 

que os alunos   adquiram no ensino fundamental, e assim prosseguirem seus 

estudos”. Não interpretando como prosseguimento do estudo só o ensino médio 

mais também o técnico, profissionalizante. E o superior, o ensino médio deverá 

aprofundado e preparando o estudante, para uma vida em sociedade e não 

somente para a faculdade. 

 No ensino de literatura CEREJA (2004) nos diz não importa se o ensino 

da literatura é realizado por meio de conteúdo de língua portuguesa, ou como 

disciplina o importante é que seja realizado, destaca-se os livros didáticos que 

as escolas utilizam, no ensino médio, eles trazem capítulos exclusivos sobre 

literatura, apesar de o livro didático ele é apenas um dos vários recursos.  Não 

se podendo negar que ele é de grande apoio e até muitas vezes o único 

instrumento utilizado pelos professores, infelizmente o ensino da literatura na 

sua maioria superficialmente estudando somente a vida dos principais escritores 

através de uma boa leitura, literária poderá ser interpretada 

 O professor, geralmente cumpre o papel de mediar a leitura na oralidade 

e às vezes, de maneira expositiva, na busca de cumprir o   papel de intermediar 

entre o autor, adotando o material didático E está sempre indo além do que se 

refere ao ensino um professor de literatura não tem certa preocupação em 

questão de tradicional diacrônico e sim com a expressão linguística que pautam   

nacionalidade   

A literatura deveria ser adotada com igualdade como outras disciplinas da 

grade curricular nos anos finais do ensino fundamental, para então dar-se 

continuidade ao ensino Médio. E assim considerando todas as disciplinas com 

sua importância, a literatura fazendo parte na formação de cidadania, a literatura 

constituída fundamentalmente na formação de leitores novos, pois, além de 

educar, instrui e divertir, ela vem contribuindo valorosamente na formação de 

adultos críticos. 

 E foi pensando de valores ético que o educador adota em sua pratica, a 

construção, de lúdicos, no ato de instruir na sala e possibilita ao aluno em sua 
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vida adulta ter uma linguagem, sendo capaz de seduzir utilizando a literatura em 

sua linguagem na vida adulta (MARTINS, 2007). 

 Através de livros e que o leitor, vai a busca ampliar enriquecendo 

conceitos, mediante a ideia de autores, e utiliza-os para demostrar como 

referências, na produção de seus pensamentos, assim demonstrando sua 

identidade de acordo com essa organização.   

O professor, mediador da leitura, elabora expressivamente as estratégias 

com amplo raciocínio logico, procura fazer com que os alunos se tornem leitores, 

usando uma metodologia afetiva aplicando suas técnicas profissionais, 

usufruindo da oportunidade positiva na formação do aluno. Para que em sua 

produção seja ele seja capaz, de organizar com coerência os textos 

interdisciplinares (KRUG, 2015). 

 O professor mediador de leituras seja ele da qual for terá que demostrar 

interesses pelo assunto, demostrando as suas habilidades técnicas na formação 

de leitores terá que explorar o máximo de sua competência ler é buscar 

satisfação objetivos diversificados, que a interpretação, de leitura no objetivo de 

que o leitor e o texto devem estar sempre no processo de interação, ao ler, o 

leitor deve ter habilidades de decodificação. 

 o discernimento de simultaneamente em, buscar no texto ideias,  para 

então  a partir de  um conhecimentos prévio do que se lê , a leitura não é um ato 

só de decodificação de sinais, e sim  com  a prática da leitura é 

significativamente, baseando na capacidade de conciliação de destreza de 

decodificação  e significado de letras, palavras e frases, dentro de um texto,  e 

com a capacidade de indicar,  ideias e algumas  hipóteses, sobre o texto   

analisado, pelo leitor  afirma SOLÉ (1987). 

 Através da leitura terá a capacidade de remover: as barreiras, e com o 

conhecimento oportunizará o desenvolvimento da linguagem do exercício 

intelectual, e aumentando a possibilidade de normalização da situação pessoal 

do indivíduo. Na produção de texto, relacionado –se com de leitura praticada de 

cada indivíduo. Quem lê produz e escreve mais e melhor BAMBERGER (1995). 

Com a suas práticas pedagógicas de incentivar. O desenvolvimento   as 

leituras os educadores enfatizam em utilizarem os livros didáticos visíveis 

gravuras, criam brincadeiras, e adequa a músicas educativas, brincadeiras, e 

jogos educativos, teatro, contos, e imagens personagens, e leitura com 
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dramatizada de histórias para mostrar os personagens, utilizando todos os 

recursos através de aulas de dinâmica com aproximação de uma leitura 

motivacional, sempre utilizando o lúdico para realizar leitura. Assim o aluno ficará 

motivado e com certeza, despertará a motivação para produzir seus textos com 

mais facilidades. 

Através do conhecimento da leitura, o leitor habilita suas estratégias 

cognitivas, com eficiências na linguagem adequando–se com a leitura, tendo em 

particularidade a pratica da língua portuguesa, extraindo informações explicitas 

dos textos.  Porem a formação do leitor não depende só do ato de ler e sim 

também compartilhar os conhecimentos, servindo modelo para desenvolver 

críticas de forma bem produtiva. COSSON (2012). 

 

4.3 LITERATURA E MAGIA DA FICÇÃO. 

  
O papel do educador será encorajar os leitores a experimentar as leituras, 

ampliar, e recepcionar os alunos de forma harmoniosa, contribuir para a vivencia 

dos alunos relacionado habilidades e competência as sensações e emoções, 

que os resguardem durante a leitura, despertando à lógica, associando as e 

necessárias de compressão ao desenvolver a imaginação ao compreendendo 

as relações necessárias entre sociais e o não social. 

Afirma ANTUNES (2009) que a leitura literária na escola faz o indivíduo 

entrar em um mundo magico de ficção de algum acontecimento, estimulando 

situações de experiências já vivenciadas, apontando a em  certos momentos, o 

gosto pela literatura exige um esforço e reverenciar certos momentos  grande do 

leito para que possa construir capacitação acumulando saberes, na construção 

consciente, que pressupõe oportunidade de conhecer, entendendo a moral de 

uma história, a capacitação, o habito de ler não é uma habilidade inata, não 

nascemos com gosto por algo, só através conhecimento e que vai despertando, 

acumulação saberes e oportunizando a criar e ampliação, só partir do passo em 

que o leitor inicia seus contatos com livros, as suas concepções mudam, abrindo 

janelas para uma melhor visibilidade, ganhando conhecimento e capacidade.  

Acredita-se que através de conhecimento pode despertar saberes e 

desenvolver certos interesses e tornado cada vez mais capacitado de algo que 

depende de habito, tornando importante ler literatura, na escola nos anos finais 



31 

 

 

do ensino fundamental, colabora na mudança e na construção do pensamento 

dos adolescentes sendo também humanizado, ela provocando e enfatizando, 

construindo relações sociais. Nisso e radicalizando de certos preconceitos e a 

descriminação racial, vem sendo realmente transformadora SILVA (2008). 
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 CAPITULO V: LEITURA LITERÁRIA E CARISMA EDUCACIONAL 

 

 O professor motivador de leitura, tem o carisma de conquistar os alunos 

com seus métodos de ensino e aprendizados, fazendo com que eles se 

encantem, pegando gosto pelas leituras literárias. 

  Com boa interpretação. O indivíduo, poderá produzir e defender, 

opiniões dando sentido nas palavras socializa conhecimento manipula palavras 

para se expressar a linguagem. 

Através de suas estratégias, didáticas do professor poderá assegurar com 

manifestações, solidas.  Para decodificar o desvendando os fenômenos 

linguísticos. 

Na formalidade da escrita, com a valorização de produtiva derivado de 

uma boa leitura literária. Tornando rico em argumentos. 

 

5.1 LEITURA E ESCRITA ATO DE COMUNICAÇÃO 

 
Segundo PEREIRA (2004) a Leitura é conceito, que aparenta ao leitor, 

teorias de autores estudiosos, opiniões para desenvolver boa relação e 

influencia a viajar na imaginação, o professor com bagagem de leitura literária 

faz com que o aluno queira ser idêntico a ele, capacitação do professor de suma 

importância. 

 Sendo concedido o dom de ensinar e ser mediador, mostrando 

habilidades, de seu trabalho certamente conseguirá entusiasmar os alunos com 

jeito carismático de ensinar através de seu conhecimento, sempre em contatos 

com livros acredita-se que é método especial para demostrar que a leitura 

sempre dependerá de bom incentivo para tornar prazerosa.  

Em relação a literatura durante vários anos obras literárias seria 

basicamente determinada na formação do leitor.  E que era tradição, isso antes 

mesmo de existir escola, bem como se conhece, em que a literatura esteja 

relacionada a educação ela poderá ser lenta, no revisando os exemplos de 

preparação dos escribas. 

  Desde de egípcios, em que a literatura vem por várias transformações 

no processo pedagógico na política romana até chegar, adaptar o ensino do 

grego e latim, como nacionalidade. 
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 Em meio estudos, Silva (1990), Zilberman e Lajolo entre muitos registros 

de percursos da literatura ela passa por várias transformações, e sendo utilizada 

como disciplinas. No ensino. E a teórica, associando a formação humana   E 

manteve certas tradições, no espaço da leitura literária mantendo respeito a 

língua materna, vem a ser, atualmente, divulgadas nas publicações de jornais e 

revistas e distribuídos.  Utilizados nas no cotidiano como didática de ensino. 

Uma releitura pode afirmar que; para a conquista de cidadania e ter uma 

inclusão social, vem circulando que tem diversas maneiras, de se preparar para 

vivencia em meio a sociedade assim como para ingressar no mercado do 

trabalho”. Mesmo assim, diante de sua importância, a leitura ainda é praticada 

por poucos leitores. A leitura, é muito importante na formação do indivíduo, pois 

o leitor significa direito de desenvolvimento e de capacidades intelectuais e 

espirituais no que se aprende e progride.  

A leitura de modo geral, está centrada textos literário na escola os livros 

didáticos, tem a leitura, leitura como algum fragmento mecanizado, passiva, que 

indica um amortecimento de posição crítica, do leitor. Desta maneira, não há 

apropriação, apreensão das ideias, em um intelectual de trechos que os 

concretizam permanências e transformações de representações que o leitor 

possa ter ao ler o texto. RANGEL (2005). 

 

5.2 LEITURA E ESCRITA NO COTIDIANO E REDUCÃO   

  

 De acordo com COSSON (2010). A comunicação em massa, no cotidiano 

vem estreitando o espaço de leitura, porém, a leitura literária se inova 

permanecendo na escola dividida em dois exemplos de atividades a leitura 

ilustrada e leitura, deleite voltada a prática da escrita destinando ao 

conhecimento para uma boa aprendizagem, várias pesquisas afirmam, pode se 

manter uma relação logica  de  criar imaginação, visando  um  espaço mais viável 

para assegurar a circulação das grandes obras, e ao longo da história superar e 

impor possíveis trabalhos de literatura colocando ao lado de problemática. 

 Sendo considerada  vantagens  maiores da leitura literária, seja ela de 

“clássicos” “ou “modernos” de autores “mais importante” ou menos importante”, 

é que ela é a única maneira que temos de poder viajar no tempo e no espaço 
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sem sair do lugar, além  de tudo disso, não nos lembraremos  de atividade que 

envolvente   na cartas pessoais  ou comerciais, e nas  receitas de em  vários 

manuais de instruções., que são essas formas geral  de trabalhar a leitura e a 

produzir  textos  e recomendado  pelo Ministério da Educação Ensinos Básico e 

Secundário, mais enquanto nós recordamos de pelo menos de um livro que 

lemos ou apenas  de algum fragmentos, e recordar ao  menos do  o olhar da 

personagem principal  e que foi descrito com tanta riqueza, detalhadamente pelo 

autor, autor ou  algum o poema que guardamos,  em nossa mente sem 

explicação. ANTUNES (2009). 

O educador utilizando a leitura literária, poderá desenvolver trabalhos, 

fundamental, com a leitura em sala. Ela e imprescindível para um ensino 

adequado, aos métodos de ensino na aprendizagem, na formação de leitor. 

Desde uma certa reflexão, por mínimo que seja, o livro abre janelas para dialogo 

buscando clarear as pronuncias depende de a reflexão desenvolver pedagógico, 

sobre a pratica de leitura. Mesmo com as complexidades, a literatura oportuniza 

alojamento de análise de acordo com as vivencias. Será fundamental elaboração 

de ensaios, direcionando trabalhos, derivado de literatura. 

 No sentido, de motivacional na formação de   um leitor de literatura é 

preciso uma tarefa complementar à leitura sendo   gêneros discursivos que esta 

ligados ao cotidiano. Isto é, é preciso conduzir o aluno a observar, na literatura, 

sendo forma de refletir, compreendendo sobre o mundo e o homem. “Aprender 

a ler é mais do que adquirir uma habituar-se, o se diz respeito ao leitor isso vai 

muito além do   hábito ou atividade regular. Aprender a ler é uma pratica em que 

se define e transformam as ações humanas COSSON (2010).  

 A literatura serve para aumentar o conhecimento linguístico tornando rico 

em argumento em uma leitura interpretativa. Reformando e fortalecendo no 

processo de escolarização e extinguir o a existência analfabetismo.  

Sobre a importância de leitura literária Silva (1990) relata que é 

fundamental um ato de conhecimento. Reconhecer os significados, percebendo 

as mais os fortes   relações que existentes da natureza e no mundo. E que 

poderá ser variada de pendendo da interpretação de leitores com relação a um 

texto, podem ser variados e haverá tantos objetivos, como leitores, em diferentes 
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situações e momentos. A família é o lugar privilegiado para a criança. 

Despertando nela certo interesse pela leitura. Nos primeiros anos de vida da 

criança, o livro deve fazer parte do seu mundo, educacional. 

 De acordo com Cosson (2010), o valor da leitura literária e visível na 

função social, na educação os autores oferecem vários métodos e caminho 

esclarecedor para trabalhar letramento na educação par se construir uma a 

comunidade leitora enriquecendo as pratica da língua portuguesa fica bem clara 

que há grande necessidade de dessa pratica literária na escola   

Conforme o conceito de letramento Britto (2003) questiona através de 

teoria e pratica o letramento vem a proporcionar, possibilitando   melhoria nas 

questões do ensino e escritas dentro as normativas e formalidade para os 

processos e organização de discursos, tendo domínio da escrita para uma boa 

organização pensamento e em meio social. Através de conhecimento.  

 

SARAMAGO (2003) por dificuldades econômicas não conseguiu 
obter formação acadêmica concluindo apenas os estudos 
secundários (liceais e técnico) afirma que “cabe a escola ensinar 
o aluno a ler escrever corretamente” e é a língua a maior 
ferramenta de comunicação e como tal” precisa estar sempre 
limpa e em condições de uso” (revista nova escola, outubro de 
2003, editora abril, p. 22) 

 
 De acordo com SARAMAGO (2003) por suas dificuldades financeiras ele 

não conseguiu ter uma formação acadêmica, estudou apenas os estudos 

secundários (liceais e técnico) ficando certo que “caberá a escola a ensinar o 

aluno a ler escrever corretamente” e é a língua a maior ferramenta de 

comunicação, precisa estar sempre limpa e em condições de uso” (revista nova 

escola, outubro de 2003, editora abril, p. 22). 

NA atividade de formação dos alunos é a leitura; ler é tão importante 

quanto escrever. O melhor espaço é escola e um espaço propicio para o aluno 

praticar suas atividades literárias.  Os alunos devem estar voltados, para a 

leitura. E se um aluno não desenvolver bem algumas atividades, mas for um 

bom leitor, poderá ter certeza de que a   escola cumpriu com maior parte. Na 

formação do indivíduo. Um bom leitor será capaz de superar qualquer 

disciplina. 
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Segundo Britto (2003).o educando  aprende com o mundo e, neste que 

os proporciona , na proposta de ensino de linguagem  não é  restrita aos  hábitos 

, de ler e a forma de se  escrever é  mecanicamente, ela visa a proporciona  aos 

educandos oportunidade de uma construção, poderá ser utilizado materiais, 

variados   para a escrita e oralidade para uma melhor maneira  de compreender 

e interpretar ,textos  e que ela  sejam relevantes em relações aos  contextos 

sociais; utilizando a escrita e leitura . 

 

Nosso corpo físico é formado por vários outros corpos, o da 
linguagem, o do sentimento, o imaginário, o profissional e assim 
por diante, somos a mistura de todos esses corpos e é isso que 
nos faz humano e devemos exercitar á todos de maneira 
diferente, se deixar de exercitar algum desses corpos isso causa 
atrofiamento. (COSSON, Rildo Cosson. Letramento literário, 
teoria e pratica. P. 15) 

 

A leitura leva o aluno leitor a um universo onde a imaginação e o aflore 

cimento, e que ele possa ser transportado de um mundo a outro vivendo 

diferentes realidades e emoções. Por isso a importância para o seu 

desenvolvimento através de sentimento evitando atrofiar alguns desses físicos 

do corpo linguístico.  

 

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 constituído. 
(Paulo Freire, A importância do ato de ler, 23ª edição, Pg.09). 
 

Sendo a compreensão critica uma ajuda ao estudante, á fazer uma leitura 

melhor, do mundo a sua volta, ler texto escrito na sua infância fazendo relembrar 

emoções esquecidas, há algum tempo.  Já os textos literários fazem com que os 

leitores viajarem no tempo e viverem as emoções imaginando os seus 

personagens.   
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Se estabelecer uma boa relação entre o educador, e alunos, isso terá um 

eixo centralizado, que é de suma importância sendo impossível desvincular a 

escola do real processo de leitura. E do mundo com a realidade que os 

estudantes vivem, como os professores e o aluno podendo compartilhar as 

experiências.  

Sendo que muitas das vezes os alunos se espelham no professor e seu 

jeito de agir e de suma importância. Se o professor demostrar interesse por 

leitura com certeza   conquistara alunos a ser bons leitores, e ter gosto de 

escolher os autores e as obras preferidas, isso motivado pelo professor que 

demostra gosto de ensinar para que o estudante perceba no professor a 

realidade do gosto, pelo que ensina. Para que o aluno possa a interessar pela 

forma que o educador ensina e que isso aconteça de maneira tranquila e com 

menos cobrança e obrigação de ambos os lados. 

O que se contata, nesta área, é a briga de competência ou a 
transferência de responsabilidades, movida pela 
compartimentalização de tarefas e falta de diálogo, tendo os 
próprios leitores os maiores prejudicados. “Sem iniciativa, sem 
humildade, sem diálogo, os livros existentes continuaram 
empoeirados nas prateleiras das bibliotecas”. (SILVA, Ezequiel 
Theodoro da, 2002, p. 30). 
 

Então, por isso falamos que a leitura ela sempre terá diferentes função na 

vivencia de cada indivíduo sendo comprovada a cada vez mais e mais se que os 

estudantes precisam ler acima de tudo aquilo que lhes interessam, e os 

professores precisam entender e compreender que o conhecimento didático e 

bibliográfico da leitura não deve ficar só no ler porem, pratica-los para entender 

a verdadeira importância. 

No conceito dos Parâmetros Curriculares Nacionais vem instrumento que 

norteia dando apoio nas práticas, de didáticas pedagógicas com definição do 

que poderá ser seguimento de definir a leitura. 

Relacionando com a reforma globalizada empreendendo aos vários 

países nas políticas, ligadas ao tema do qual vêm se apossando de   referenciais 

teóricos da área das ciências sociais e humanas e na maioria das considerações. 

Podendo haver consenso ao impacto promovido nas políticas sociais pelas 

decorrentes modificações, políticas e culturais e econômica compreende-se que 
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no desenvolvimento da globalização, na compreensão é inerente á leitura. 

(BRASIL, 1999). 

 

A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho 

ativo de construção do significado do texto, a partir dos 

seus objetivos, do seu conhecimento sobre o assunto, 

sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a língua: 

características do gênero, do portador, do sistema de 

escrita (BRASIL, 1997, p. 69). 

 

São várias definições de leitura, porém, quando se diz que ler é saber. 

Compreendermos   que para interpretar é preciso ter clareza do que se está 

lendo, que tanto a compreensão como a interpretação implicam na percepção 

de cada pessoa e das relações existente entre o texto e o seu contexto.  A 

dificuldade de interesse na leitura e escrita entre o grupo de alunos dos anos 

finais do ensino fundamental, é tamanha, mas hoje á uma grande variedade de 

formas de incentivo a práticas de leitura, a um vasto acervo de livros digitais, 

assim como livros da categoria infanta- juvenil.  

Segundo SOLÉ (1998), que a leitura é o processo mediante o qual se 

compreende a linguagem escrita e nesta compreensão, intervém tanto o texto 

sua forma e conteúdo quanto o leito as suas expectativas através de 

conhecimentos prévios o leitor, necessita simultaneamente, de exercitar com as 

habilidades as decodificações e apontar ao texto os objetivos, ideias, 

experiências prévias e mesmo motivação. A leitura é um processo de 

reconstrução sentidos do texto.  O incentivo de leitura e melhor forma de apoio 

que o educador deve ter para uma melhorar ano processo de ensino 

aprendizagem, existem muitas maneiras de motivação que podem e devem ser 

utilizadas. Para a autora SOLÉ (1998), como os outros procedimentos e 

estratégias de leitura visam organizar as atividades do aluno.  

 Portanto define-se que a da literatura surgiu a partir do momento a 

infância passa a ser reconhecida como período importante surgindo a leitura 

infantil é modelada de acordo o conceito de leitor, fato foi apoiado por Aguiar 

(1999). 
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 Em razões a antecedência da Estética ao ensino de literatura no ensino 

fundamental. Ao formar um leitor, o aluno que desperta o gosto pela leitura desde 

cedo torna cidadão com grande bagagem para produção da escrita.  

A leitura do texto literário é uma experiência estética única, que 

proporciona ao leitor possibilidades de atribuição de sentidos. Por isso, o 

letramento literário é desejável e indispensável como base teórica do professor, 

mediador entre livros e leitores, pois é um é diferente dos outros tipos de 

letramento e, além de um processo Educacional, na prática de leitura os textos 

literários não consegue nortear sozinho a reflexão COSSON (2014). 

 

5.3 LEITURA LITERÁRIA MÉTODOS E PRÁTICAS  

 

 Na teoria e prática de letramento literário não se exige que o aluno leia 

uma obra e ao final faça uma avalição ou, deve se é construir uma pratica de os 

mecanismos desenvolver melhoramento da leitura literária. E na construção 

teórica, de linguísticas sobre desenvolvimento cognitivo de estrutura, 

importantes da leitura como decodifica, construir de texto com sentidos em 

análise teórico, Cosson ainda mostra várias etapas em que: a motivação, que 

poderá beneficiar na preparação do aluno.  Para se apossar. Normalmente, de 

texto literário que será lido. 

 

  Segundo CANDIDO (1995) para desenvolver de acordo com, tais 

Métodos de ensino de Literatura. Esse ensino e de natureza especial de cultura 

patrimonial na formação humana, sendo considerada um direito, fundamental do 

aluno.  

É importante mostrar o papel da escola como espaço primordial na 

formação de leitores buscando os conceitos básicos a respeito de letramento 

 Para um bom desenvolvimento da   prática depende de motivação e muita 

dedicação. Para interpretar, dando sentido e clareza nas produções textuais. 

De acordo com a teoria literária. As transformações e manifestos literário   

propagava, focando na realidade, das críticas dialéticas. De acordo com a teorias 

em formalistas, e modificar fala do discurso. Com estruturalismo, que a crítica 
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literária passa a ver a literatura sendo capaz formar a mentalidade, crítica do 

leitor sobre a realidade do mundo.  

De acordo com, Jacques um filosofo francês, ele utilizava tática critica 

demostrando um sistema dominante logico com característica, literária no desejo 

dos preceitos mais notável nos textos. Propagador dessa corrente teórica crítica 

para demonstrando como um texto pode   ser dominante em alcançar o êxito 

desejado, de tais concretização, no cargo da crítica literária pós-estruturalista 

garantindo validade de ideais descobrindo o estudo de língua que são 

positivistas faladas ROGEL (2O10). 

Através de uma leitura crítica, pode-se demostrar a dominação de tal 

assunto logico. A linguagem em um no discurso terá que ter certo domínio de 

uma língua com base de fundamentos teóricos.     

NA transposição do campo da teoria, sendo de extrema relevância 

transportar a teoria de educação literária. Para fomentar a formação do indivíduo 

leitor, com transposição no desenvolvimento da metodologia tais como a 

recepciona metodológica no tratado de ensino de literatura como patrimônio para 

a formação humanizada. AGUIAR (1999). 

Candido (1995) afirma que a Literatura convida ao indivíduo para que 

refletir sobre   personagem, e que a história os motiva o crítico leitor e o seu 

pensar, nas humanas riquezas e culturais. Por seu caráter expressivo, e que a 

Literatura é difícil de ser compreendida e integrada o desenvolvimento humano. 

A leitura literária e sua natureza especial, é preciso pensar. 

 

A proposta da literatura nos últimos 30 anos, literatura para crianças e 

jovens, será para relacionar as épocas e as histórias e definições tradicionais 

características oferecidas pelo mundo digital descrita em modalidade. 

A primeira identifica a originalidade e propriedade da obra técnicas e 

publicação. Entendendo que o livro discurso com característica própria  

Na segunda modalidade a invenção e criatividade das literatura infantil e 

juvenil e possibilidades de gêneros textuais digitais e impresso não limita a 

cultura dos livros sendo o senário digital uma alternativa. 

Terceira relação de leitura e de proposta imposta pela escola, dispondo 

de análises de tópicos originais, de autores ostensivamente voltada para o 

circuito escolar deve ser mantida ao pedagógico e atribuindo no 
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desenvolvimento de metalinguístico em um quadro delineado a literatura infantil 

e juvenil em que o mercado editorial que se entrelaçam Zilberman e Lajolo (2017) 

Independente da época podemos navegar, na teoria literária, ou teoria da 

literatura que vem do processo de domínio da mente reflexões do ser humano. 

Na contemporaneidade a cultura social oferece uma educação a criança 

por meio de fabulas narrativa que denomina literatura infantil, são obra escritas 

e ilustradas direcionada a criança algum composto só de ilustrações os temas 

são; contos de fadas, lendas e fabulas. Apreciada por público infantil. 

Na idade moderna surge a concepção de faixa etária com interesse 

diferenciado necessitando de formação própria especifica de acordo com a 

noção da família em núcleo unicelular preocupando em manter privacidade e 

estimular afeto desde o modelo de família Burguesa    ZILBERMAN (1985). 

Na decadência feudalismo não existia organização de família em relação 

de parentesco, então surge um conceito de estrutura unifamiliar sem ligação com 

grupos sociais, sendo que primazia os valores familiares domésticos fundado no 

casamento na educação dos filhos era de afeto e solidariedade entre membros 

da família 

As modificações aconteceram na idade moderna, solidificando no século 

XVIII dando a possibilidade culturais na organização escolar gêneros   

direcionado a jovens e surgindo a valorização da infância enquanto faixa etária 

diferenciada para que as crianças cresçam sobre maior responsabilidade na 

formação intelectual.   Carvalho (1987). 

Os instrumentos signos atuante o psicológico social, tem um significado, 

histórico e cultural, sendo capaz de tornar-se instrumento cognitivos. Nos textos, 

os signos atuam como instrumento tecnológico e oferecendo ao sujeito 

internalizar vários conceitos e objeto para o conhecimento. 

A história da cultura literária e a maneira de ler vai transformando a 

humana a existente desde antiguidade literária clássica mesmo antes da 

imprensa, ela era passada de geração para geração por diversas maneira, 

oralidade e manuscritos e hoje está circulando de maneira interpretativa 

formando corrente que já atravessa milênios. CRVALHO (1987). 

 A forma histórica da literatura arte, assim outra forma é historicamente 

aos meios da construção pela materialidade de texto no sentido das entre linhas 

no ponto em que o leitor é convidado a leitura. 
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Na teoria da Literatura, ela é estudada e reproduzida as histórias, ao 

público falantes de linguagem portuguesa e linguagem estrangeira. No sentido, 

do intender a teoria da literatura que ajudará na a compreensão da produção, 

que circula. Baseando-se no entendimento. Básicos avaliando a literatura. No 

sentido que ela tem função de formar uma opinião critica entre cultura e os 

mecanismos. E colabora para a existir de livros literário. E também os que 

contem registros históricos políticos e culturas artísticas com relatos de espaço 

e tempo qual é o valorizando de certa forma, textos de literatura.  Ao ler uma 

literatura se tem noção básica de período literário, espaço e tempo além de se 

aprofundar cultura e comparar com a contemporaneidade. Estudando Leitura 

Literária e suas críticas com Aprofundamento sociológico da literária   com 

teorias de psicanálise da literatura procurando elucidar os significados implícitos 

criticando.  OLIVEIRA (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Silvana+Oliveira%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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VI METODOLOGIA 
 

De acordo com e métodos científicos, venho a realizar a pesquisa 

bibliográfica, buscando traçar caminhos, para pesquisa de campo para assim, 

ter o resultado. Sobre a relevância da leitura literária, com a colaboração dos 

professores do Centro Municipal de Educação Darcy Ribeiro, que colaboraram 

respondendo os questionários.  E com um conjunto de dados que ordenaram 

podendo cumprir uma meta pretendida adequando de acordo com o tema e 

objetivo. MINAYO (2007). 

Há diferença entre metodologia e métodos. A metodologia o processo pelo 

qual vem a validar o caminho escolhido para se chegar ao fim proposto pela 

pesquisa; portanto, não se deve confundir com o conteúdo (teoria) nem com os 

procedimentos (métodos e técnicas). Dessa forma, a metodologia vai além de 

descrever os métodos utilizados para realizar a as pesquisas a teoria e métodos 

caminham juntos levar a pesquisadora concluir seus objetivos  

        O presente trabalho foi desenvolvido no Centro Municipal de 

Educação Darcy Ribeiro em Guaratã do Norte/MT. Para se ter uma análise da 

relevância da leitura literária, de acordo com as pesquisas bibliográficas e de 

campo. Através dos questionários respondidos pelos professores, pois, eles 

foram orientados a responderem. De forma clara e objetiva, com levantamento 

desses dados chegando a uma conclusão, de um estudo teórico e exploratório 

respondidas a maioria, por professores de área. 

 Atualmente se discute que o maior problema que se enfrenta e a 

formação de leitores, os professores enfrentam grandes batalhas nessa 

formação, pois terá que continuar, as leituras desde a educação infantil, cada   

tempo inovando para manter leitores. Sem dispersar. Destinado aos anos finais 

do ensino fundamental.  

De acordo com os objetivos dessa pesquisa exploratória, tendo como 

fonte principal, bibliográficas e de campo para ter uma base fundamentada. da 

relevância da leitura literária no Ensino Fundamental, que observa-se a evasão 

da leitura literária, vem aumentando nas últimas décadas.    
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6.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA  
 

 A presente pesquisa se caracteriza de forma bibliográfica e de campo, 

para assim se ter uma base fundamentada sobre o tema relevância da leitura 

literária Ensino Fundamental do centro municipal de Educação Darcy Ribeiro no 

ano 2018, segundo depoimento dos professores.  

 

6.2 POPULAÇÃO OU AMOSTRA DE PARTICIPANTES NO ESTUDO 

 

 Esta pesquisa foi desenvolvida através de questionário fechado, isso é 

quantitativo, no qual os participantes dessa pesquisa foram professores de área 

que trabalham nos anos finais do ensino Fundamental Darcy Ribeiro da cidade 

de Guarantã do Norte, MT. 

6.3 CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PESQUISA 
 

Para desenvolver a presente pesquisa foi feito uso de um questionário 

fechado, isso é, quantitativo, onde as respostas foram direcionadas da forma que 

a pesquisa seja informante, para melhor conhecer as formas trabalhadas as 

leituras literárias no ensino fundamental para a obtenção desse conhecimento. 

Foram escolhidas perguntas fechadas, sendo assim possível se ter resultado da 

realidade de maneira simples e clara. 

6.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS  
 

Foi elaborada uma pesquisa bibliográfica de livros e documentos literários 

que apresentavam relação com o tema da pesquisa, a partir dessa análise 

elaborou-se um questionário para servir de base no conhecimento e 

aprofundamento do tema estudado, a partir dos dados coletados analisou-se as 

respostas dos docentes, foi elaborado gráficos de porcentagem, os quais estão 

em anexo. 
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VII. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Ao pesquisar esse tema relevância de leitura literária no ensino 

fundamental, pode-se caracterizar essa pesquisa como quantitativa, buscando 

um melhor resultado foi feito um questionário com dez questões e quatro 

alternativas, foram entregues a dez professores um de cada área das series 

finais ensino fundamental, da rede municipal de ensino, os dez professores 

responderam. E devolveram no mesmo dia. 

 Os professores, mostraram prestativos, colaborando com a pesquisa 

visando a contribuir, com suas experiências e conhecimentos para uma possível 

melhoria ensino e aprendizagem. 

Através da pesquisa, da análise dos dados podendo perceber, que a 

leitura literária vem a ser desafio ao professor para formar leitores, pois, os 

alunos dessa faixa etária estão interligados a tecnologia de informatização. 

Porem entendendo que a leitura literária faça parte, do ensino e 

aprendizagem. Foi Elaborado, gráficos, dos o resultado dos questionários abaixo 
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1-Entende-se que a leitura literária faz parte do ensino e aprendizagem. De 

acordo com sua prática pedagógica você julga certo 

PEREIRA.2018 

NA 1º questão foram unanimes as a respostas, em que 100% 

responderam que motivar a leitura e importante na ensino e aprendizagem do 

aluno podendo então concluir que certamente a leitura deverá ser motivada, não 

ser dispensada nem cobrada, muito menos deixar ler quando quiser  

FREIRE (2000) nos afirma que a “leitura não pode ser colocada como 

obrigação pelos educadores e sim como um ato mágico para que a criança leia 

e goste”, uma estratégia de leitura pouco explorada. 

 Acredito que melhor forma de incentivo, motivacional para todas as 

idades é a de contar histórias em voz alta e dramatizar faz o estudante se 

interessar pelo contexto. 
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2- Como professor, em quais etapas você julga ser importante a literatura? 
 

PEREIRA 2018 

Na 2º questão pode-se analisar que as respostas foram variadas 30% 

responderam quisera importante a literatura na educação infantil 10%anos 

iniciais e 10% anos finais e 5% responderam que na alfabetização. Esses 50% 

também colocaram observação e que seguiriam outra alternativa seria em todas 

as etapas.  

FREIRE (1995) “Desde, a entendemos o mundo já aprendemos a ler tudo 

o que nos rodeia, até mesmo antes de aprender e a escrever palavras e frases, 

já estamos ‘lendo’, o mundo que nos cerca”, fazendo dessa aprendizagem um 

Pode-se entender que em todas as etapas.  
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3 – Na sua opinião como educador, a literatura deve ser trabalhada em 
quais disciplinas? 

 

PEREIRA 2018 

 

A 3º questão pode-se observar que as respostas não foram diferentes, da 

1° todos 100% responderam, que seria na disciplina de língua portuguesa a 

responsabilidade, com observações que todas as outras precisam fazer parceria.  

 Podemos concluir que a responsabilidade de trabalhar leitura é do 

professor de língua portuguesa,  

  Segundo SILVA (2008). Formar leitores críticos na relação à realidade 

do contexto social exige bom preparo de professor no intuito de desenvolvimento 

do processo cognitivo. 
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4 – Na área em que você atua, a cada quanto tempo recomendaria aos 
alunos ler um livro de literatura infanto- juvenil 
 

 
PEREIRA. 2018 

 

Na 4º questão a resposta foi 50 % recomenda a leitura a cada 15 dias 

outros 50% a cada 30 dias dá a entender que os professores trabalham a 

leitura literária, infanto-juvenil entre 15 e 30 todos os professores incentivam a 

leitura literária    

As formas de estruturação de texto de literatura e servem para 

proporcionar um ensino adequado de leitura. A Literatura direcionada a 

educação infantil, e educação Infanto-juvenil cada uma direcionada as faixas 

etárias. Afirma LAJOLO (2002).  

 De acordo com essa pesquisa pode se concluir que as leituras devem ser 

motivadas conforme as idades.  
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5 – De que forma, você trabalharia ou trabalha literatura literária 

PEREIRA 2018 

 

No 5º gráfico 30% responderam que escolheria uma coleção a cotações 

de história.40% leitura individual 10%dividindo capitulo do livro, 20% trabalharia 

em grupos. Então esse gráfico mostra que cada professor tem seu método de 

trabalhar.  E que a maioria trabalha com leitura individual.  

FREIRE (2000). Afirma que há várias formas de se trabalhar leituras 

literária   

 A melhor forma de incentivo, aprovada para todas as idades é a de contar 

histórias em voz alta, dramatizar faz o estudante se interessar pelo contexto, 

para isso é importante que o professor desenvolva sua criatividade e assim para 

que o aluno perceba.  O domínio de sua didática. 
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6 – Na escola na qual você trabalha, quais materiais estão 

disponibilizados para estimular a prática de leitura? 

 

PEREIRA. 2018 

 

No sexto gráfico pode-se analisar que40% responderam que pouco ou até 

mesmo insuficientes,30% livros e vídeos 20%nao possui materiais adequados e 

10% várias coleções, esse gráfico, dá pra ter noção de partes da realidade em 

que a maioria das respostas foram que os materiais de literatura oferecidos são 

poucos e quase insuficientes.     

 

BRITO (2003) nos mostra que utilizando o material didático com as 

definições trazida nos PCNs ele vem a dar apoio nas atividades e nas 

construções de sentidos.  O Ministério da Educação direciona os PCNs ao 

Ensino Fundamental para ajudá-lo em seu funcionamento, pensando na 

literatura. 

 Podemos observar nessa questão, que por mais que se fala em material 

didático ainda há uma carência desses materiais, para se trabalhar a disciplina 

quando depende de tal material.    
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7 – Qual a importância de se trabalhar a leitura literária no ensino 

fundamental? 

 

PEREIRA. 2018 

No 7ºgrafico, 100 % afirmam que a importância, de trabalhar leitura literária no 

ensino fundamental para despertar o interesse pela leitura, para melhorar 

interpretação e produção de texto.   

 

Sobre a importância de leitura literária Silva (1990) relata que quando o 

aluno tem um interesse pela leitura desde a infância terá vários privilégios, em 

diferentes situações e momentos. 

  Devemos despertar nas crianças o interesse pela leitura, demostrando 

os valores que ela nos proporciona.  
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8-Na sua opinião qual a melhor forma para se trabalhar a leitura literária, 

em sala de aula 

 

PEREIRA. 2018 

 

Na 8º questão 40% os professores responderam que a melhor forma de 

trabalhar a leitura literária em sala de aula é através de teatro e 30% dispensar 

um tempo para leitura,10% apenas leitura oral. 20% dramatização. Nesse 

gráfico dá pra ver as várias formas, de trabalhar a leitura literária   

 

De acordo com Cosson (2010), o valor da leitura literária e visível na 

função social, na educação os autores oferecem vários métodos e caminho 

esclarecedor para trabalhar literatura 

 Em minha opinião o professor deve procurar   vários métodos e aplicar 

na pratica do cotidiano de acordo com   bem clara que há grande necessidade 

de dessa pratica literária na escola   

 

 

 

 

 

10%

20%

40%

30%
Apenas leitura oral

Dramatização

Teatros

Dispensar um tempo
diário para ler e
comentar a leitura



54 

 

 

9- Como os professores e as escolas podem contribuir para formar jovens 

leitores 

 

PEREIRA. 2018 

No 9º gráfico, 100% dos professores responderam que as escolas podem 

contribuir estimulando os alunos a lerem, para assim formarem jovens leitores. 

Dá a entender que escola e professores trabalham em comum unidade na 

formação de jovens leitores.   

Além dos programas de bibliotecas nas escolas e o governo possibilitarem 

inúmeros, acessos a obras literárias ainda continua a carência de leitores, o MEC 

vem colaborando com os professores e gestores na pratica de leitura com 

biblioteca escolar BRASIL (2008).  

 Ao associar essa questão com a sexta questão que questionei sobre os 

materiais disponíveis na biblioteca da escola pude observar a dificuldade quando 

se fala de estímulo de leitura  
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10- De acordo: Com o a sua trajetória de trabalho como professor?  Você 

vê a tecnologia sendo: 

PEREIRA. 2018 

 

No 10º gráfico as respostas foram, 85% que a tecnologia tem pontos positivos e 

negativos. 

E 15%responderam que interfere atrapalhando a aprendizagem. E 

justificaram que é através do mal-uso. E que cabe aos professores, ensinar os 

alunos como fazer um bom uso, que poderá desenvolver a aprendizagem. A 

proposta da literatura nos últimos 30 anos, literatura para crianças e jovens, será 

para relacionar as épocas e as histórias e definições tradicionais oferecida pelo 

mundo digital descrita em modalidade. 

A primeira identifica a originalidade e propriedade da obra técnicas e 

publicação. Entendendo que o livro discurso com característica própria  

Na segunda modalidade a invenção e criatividade das literatura infantil e 

juvenil e possibilidades de gêneros textuais digitais e impresso não limita a 

cultura dos livros sendo o senário digital uma alternativa. 

Terceira relação de leitura e de proposta imposta pela escola, dispondo de 

análises de tópicos originais, de autores ostensivamente voltada para o circuito 

escolar deve ser mantida ao pedagógico e atribuindo no desenvolvimento de 
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metalinguístico em um quadro delineado a literatura infantil e juvenil em que o 

mercado editorial que se entrelaçam Zilberman e Lajolo (2017) 

Nessa última questão venho a concluir que o professor deve manter a tradição 

de ler livros, porém, inovar os métodos e valorizar as obras literária.  
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 VIII. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao analisar as questão do nível da relevância da leitura no ensino fundamenta, 

podendo perceber a complexidade das lacunas, que há em relação ao literatura nessa 

faixa etária os professores e articuladores percebem que os estudantes dessas series 

tem muita dificuldades   até mesmo por questões afirmando que há necessidades de 

inovar os métodos,  Para ter uma relevância motivadora, mesmo em meio a tantas 

dificuldades, com poucos materiais de incentivo a leitura e a o alto nível de evolução 

tecnológica, 

Quanto importante é incentivarmos a leitura com frequência professores e 

escolas tem que trabalharem em comum unidade para formarem jovens leitores e que 

todas as áreas o professor mediador, tem que estarem dispostos a proporcionar aos 

alunos oportunidades, de leitura em condições adequadas, transformando essa 

atividade em atividades prazerosas de aprendizagem.  

E que o estudante distinguir, os benefícios da evolução tecnológica, e vindo 

aproximarem   da leitura, tornando leitores por toda sua vida, sendo necessário que o 

educador atribua à literatura uma finalidade prazerosa e não apenas atividades 

obrigatórias na escola ou no trabalho. 

O conhecimento de mundo de uma pessoa não se baseia apenas a um 

conhecimento prático, é também necessário que se tenho um prévio conhecimento 

que se pode ser adquirido através da leitura, logo quando se deparar com uma 

situação crítica, saberá ao menos como agir e não ficara totalmente dessolado 

Considera-se que terá é extremamente a necessidade utilizar vários métodos 

para incentivar, leituras aos estudantes, e sempre inovando para que eles possam ler 

e melhor interpretar o explícito e o implícito de tudo o que eles forem ler e assim terem 

oportunidades mais adequadas em suas vidas.   

 Ler é um ato que depende, de estímulo e motivação, adequada a cada faixa 

etária, a prática da leitura é uma atividade, essencial para a construção do 

conhecimento e a opinião crítica do indivíduo. Ler onde e quando mais lhe convém, 

no ritmo que mais lhe agrada, podendo refletir, ler o que, quando, onde for oportuno.   
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10. QUESTIONÁRIOS. 

 Fechados destinados, aos professores do Centro Municipal de Educação Darcy 

Ribeiro em Guarantã do Norte.  

Prezado (a) Professor (a). Eu Ilda da Luz de Jesus Pereira, sou acadêmica do Curso 

de Licenciatura Plena em Letras e Espanhol pela FACULDADE DE CIÊNCIAS 

SOCIAIS DE GUARANTÃ DO NORTE - FCSGN (Uniflor). Solicito sua colaboração 

para minha pesquisa para o Trabalho de Conclusão de Curso, respondendo ao 

questionário abaixo. Na pesquisa pretendo analisar a relevância e a interação dos 

alunos com a leitura literária   do Centro Municipal de Educação Darcy Ribeiro, em 

2018.  

 

1- Entende-se que a leitura literária faz parte do ensino e aprendizagem. De 

acordo com sua prática pedagógica você julga certo?  

A). Cobrar a leitura literária 

B). Motivar a literatura 

C). Deixar o aluno ler quando quiser  

D). Dispensar a leitura literária      

2- Como professor, em quais etapas você julga ser importante a literatura? 

A). Somente na educação infantil 

B). Na alfabetização 

C). Anos iniciais 

D). Anos finais 

 

3- Na sua opinião como educador, a literatura deve ser trabalhada em quais 

disciplinas. 

A). Historia 

B) Geografia 

C) Artes 

E) Língua Portuguesa 

4- Na área em que você atua, a cada quanto tempo recomendaria   aos alunos 

ler um livro de literatura infanto - juvenil? 

A) 15 dias   

B). Cada mês 

C). Cada bimestre 



63 

 

 

D). Não costuma recomendar 

5- De que forma, você trabalharia ou trabalha a leitura literária?  

A) Individual 

B). Em grupo  

C). Dividindo capítulo do livro 

D). Escolhe uma coleção e socializa a cotação de história  

 

 

6- Na escola na qual você trabalha, quais materiais estão disponibilizados para 

estimular a prática de leitura? 

A) Livros e vídeos 

B) Várias coleções  

C) Possui poucos ou insuficientes 

D) Não possui materiais adequados 

7- Qual a importância de se trabalhar a leitura literária no ensino fundamental? 

A) Despertar interesse pela leitura e interpretação de texto 

B) Desenvolver o imaginário  

C) Indispensável na aprendizagem do aluno 

D) Contribui para o crescimento e identificação pessoal 

 

8-Na sua opinião qual a melhor forma para se trabalhar a leitura literária, em 

sala de aula 

A) Apenas leitura oral 

B)     Dramatização 

C) Teatros 

D) Dispensar um tempo diário para ler e comentar a leitura 

9- Como os professores e as escolas podem contribuir para formar jovens 

leitores? 

A) Estimular os alunos a desenvolver interesse pela leitura literária 

B) Estimular o aluno a realizarem pesquisas de leitura na internet 

C) Não há necessidade de estimular a leitura pois os mesmos já 

apresentam interesse 

D) Não vejo importância em se estimular a leitura, pois o aluno desenvolve 

por conta própria o interesse pela leitura? 
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10- De acordo Com o a sua trajetória de trabalho como professor?  Você vê a 

tecnologia sendo: 

A) Bom para o desenvolvimento do aluno. 

B). Não interfere. 

C). Tem pontos positivos e negativos.  

D). Interfere atrapalhando a aprendizagem. 

 

 

 


