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RESUMO 

A presente pesquisa tem como foco as estratégias de incentivo à leitura e 
oralidade nos anos finais do Ensino Fundamental, discutindo/debatendo sobre a 
importância das mesmas nos dias de hoje, pois é primordial que se apresentem 
caminhos que levem os estudantes ao hábito da leitura e assim adquirir a qualificação. 
Para coleta de dados utilizam-se questionários com mediadores e profissionais da 
educação para obterem-se informações para o desenvolvimento dessa pesquisa.     
Procura-se por meio dessa pesquisa mostrar a importância das estratégias de leitura. 
Formar leitor competente que possa compreender o que está implícito ou explícito em 
todo tipo de leitura, identificando estes elementos; que estabeleçam relação entre os 
textos já lidos. Portanto utilizar estratégias diferentes para incentivar a leitura e dar o 
mesmo sentido e ênfase, não é só torná-la uma atividade escolar, mas uma vivência 
única a todo o ser humano. Ressalta-se a necessidade do ensino de leitura ser 
significativo e contribuir para a formação de um leitor que realmente compreenda aquilo 
que lê.   

   

Palavras-chaves: Interpretação, oralidade, estratégias de leitura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RESUMEN 
 

           La presente investigación tiene como foco las estrategias de incentivo a la 

lectura y oralidad en los años finales de la Enseñanza Fundamental, discutiendo / 

debatiendo sobre la importancia de las mismas en los días de hoy, pues es primordial 

que se presenten caminos que lleven a los estudiantes al hábito de la lectura y así 

adquirir la calificación. Para la recolección de datos se utilizan cuestionarios con 

mediadores y profesionales de la educación para obtener informaciones para el 

desarrollo de esa investigación. Se busca por medio de esta investigación mostrar la 

importancia de las estrategias de lectura. Formar lector competente que pueda 

comprender lo que está implícito o explícito en todo tipo de lectura, identificando estos 

elementos; que establezcan relación entre los textos ya leídos. Por lo tanto, utilizar 

estrategias diferentes para incentivar la lectura y dar el mismo sentido y énfasis, no es 

sólo hacerla una actividad escolar, sino una vivencia única a todo ser humano. Se 

resalta la necesidad de la enseñanza de lectura ser significativo y contribuir a la 

formación de un lector que realmente comprenda lo que lee.  

 

   

 Palabras claves:   Interpretación, oralidad, estrategias de lectura.
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1. INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa tem como tema; Estratégias de Leitura nos Anos Finais do 

Ensino Fundamental, possibilidades de desenvolvimento da oralidade e da escrita, 

sendo que há uma grande necessidade de conscientização para que possamos 

usufruir as várias estratégias de leitura, tanto que para os autores (COSSON, 2006), 

(SARAMAGO, 2003), (SOLÉ, 1998) e (FREIRE, 1982), para se expressar 

corretamente na escrita e na fala é importante ler. Sabe-se que os estudantes dos 

anos finais do Ensino Fundamental têm pouco interesse pela leitura e isso faz com 

que eles tenham dificuldades em sua linguagem tanto falada como escrita e nas suas 

conversas informais ou formais, pois sabe-se que se eles não têm o hábito de ler,  

não desenvolvem a fala com o êxito da linguagem, o que hoje é muito cobrado na 

sociedade, onde pessoas possam se comunicar com uma expressão de linguagem 

correta, pois só fala bem quem muito lê. 

Essa pesquisa desenvolveu-se na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Santa Marta, localizada em um dos bairros periféricos da cidade de Guarantã do 

Norte, MT.   Origina-se na vivência do docente de língua portuguesa dos anos finais 

do Ensino Fundamental, na constatação das dificuldades dos estudantes na 

interpretação e leitura, resolução dos livros didáticos, até mesmo os considerados 

simples pelos docentes.  Ao observar a prática didática das escolas públicas percebe-

se que as dificuldades vêm da falta de leitura, da falta de incentivo à leitura e da 

ausência de utilização de estratégias de leitura motivadoras e nesse contexto, houve 

um olhar diferenciado para a elaboração e desenvolvimento do tema. Portanto, qual 

seria a forma para transformar os estudantes em leitores assíduos e em que as 

estratégias de leitura contribuirão para isso?  

 As estratégias de leitura não são desenvolvidas e exploradas como deveriam, 

havendo necessidade de se criar novas estratégias para que se desenvolva o hábito 

da leitura, os estudantes praticam a leitura e ao mesmo tempo, fazem a releitura do 

livro, pois as estratégias de leitura auxiliam na interpretação e produção textual, assim 

conduzindo os alunos a terem acesso mesmo que informal à leitura e 

desenvolvimento da oralidade corretamente. Alguns profissionais da área da 

educação e com formação acadêmica para a linguagem, muitas vezes não incentivam 

a leitura, e ao mesmo tempo deixam de “cobrar” atividades referentes aos livros 
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disponibilizados para leitura individual. Desenvolver atividades referentes aos livros 

lidos faz com que os estudantes leiam pelo menos os resumos dos mesmos.     

A presente pesquisa justifica-se, pois, sabe-se que um dos maiores problemas 

na educação é a dificuldade de leitura e interpretação, com isso há também a 

reclamação dos professores de Língua Portuguesa de que não é só deles a 

responsabilidade de incentivo para que haja o hábito da leitura, mais sim, de todo o 

corpo docente. A leitura vai além do simples ato de ler, precisa- se ter compreensão 

do texto, saber interpretá-lo para gostar e se interessar pelo que se está lendo. 

Infelizmente os adolescentes não se identificam com a linguagem literária e essa é 

uma das maiores causas da falta de interesse pela leitura, não se deve ter em mente 

só a formação de discentes leitores, mais é necessário o envolvimento de todos, pais 

e professores para termos bons resultados, precisam-se desenvolver estratégias para 

incentivar os estudantes à leitura. Ler provoca uma mudança profunda de linguagem, 

pois quando entende-se, interpreta-se,  melhor varias situações do cotidiano e isso 

ajuda a encontrar as melhores soluções, e é por isso que cabe á escola incentivar e 

disponibilizar tempo aos estudantes, para provocar nos estudantes o interesse e 

sucessivamente o hábito de leitura e que isso se torne parte de seu cotidiano, pois há 

uma ampla consciência da falta de interesse dos estudantes pela leitura e o pouco 

incentivo por parte dos docentes responsáveis pelos anos finais do Ensino 

Fundamental, é um dos fatores que contribui para que a sociedade não tenha leitores 

assíduos como deveria. 

Observando todas as circunstâncias da realidade referente ao desenvolvimento 

do hábito de leitura em nossos estudantes, houve-se a necessidade de desenvolver 

uma pesquisa bibliográfica  e de campo à qual  teve como objetivo de esclarecimento 

da realidade nessa perspectiva de formar estudantes leitores. 

Nesta pesquisa de campo após a coleta e a análise de dados observamos que 

os docentes em seu cotidiano não são leitores assíduos, pois há uma necessidade de 

se estar ampliando os conhecimentos em conteúdos para sua pratica pedagógica e 

que essa leitura de hábito pouco resiste ao seu cotidiano, os resultados sobre quais 

as estratégias de leitura usadas para se desenvolver o leitor assíduo vem de fato da 

falta de incentivo do docente dentro desse ambiente ficando assim só com 

interpretações triviais o que não leva a ser uma atrativa para uma leitura que se 

desenvolva o gosto de ler. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Quando se fala de leitura logo nos vem à mente um livro, uma revista, um 

jornal, mas a leitura não é só isso, é muito mais, ela esta sempre relacionada a 

palavras escritas e o leitor é sempre visto como decodificador de letras, mas sabe-se 

que existe outros tipos de leitura como a leitura de mão, ler os olhos de alguém, a 

leitura de mundo, mais para fazer essas leituras com propriedade deve-se usar de 

estratégias de leitura.     

COSSON (2006) nos diz que, ler só por ler não acrescenta nada na vida do 

estudante e nem o torna um leitor assíduo, ele tem que ser orientado, incentivado e 

direcionado pelos pais em casa e professores nas instituições de ensino. 

Para o autor o estudante não deve somente ler mais sim também produzir, e a 

“leitura deve ser prazerosa para que o estudante desenvolva o habito de ler”. 

Com a leitura o estudante entenderá o que é literatura e com isso melhorará 

seu vocabulário falado e escrito. 

 

E de onde vêm as palavras que alimentam o e exercitam o corpo linguagem? 
Aqui outra particularidade do nosso corpo linguagem. As palavras vêm da 
sociedade de que faço parte e não são de ninguém. Para adquiri-las basta 
viver em uma sociedade humana. Ao usar as palavras, eu as faço minhas do 
mesmo modo que você, usando as mesmas palavras, as faz suas. É por esse 
uso, simultaneamente individual e coletivo, que as palavras se modificam, se 
dividem e se multiplicam, vestindo de sentido o fazer humano. (COSSON, 
p.16)  

 

Para COSSON (2006) todos têm um corpo de linguagem e temos o dever de exercitá-

lo sempre, e para isso devemos ler e escrever constantemente. 

Se não estimularmos a nossa mente com a leitura e a escrita o nosso cérebro vai 

ficando (preguiçoso) e assim com o tempo para de funcionar e as pessoas começam a se 

sentirem ineptos de desenvolver atividade simples que se refere à leitura e a escrita. 

 

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, 2006. P. 15). 
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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) 

A literatura constitui-se uma peça fundamental para a formação de novos 

leitores, além de educar, instruir e divertir, ela contribui fortemente na construção de 

adultos pensantes e críticos. E é pensando nessa contribuição que o educador deve 

valorizar, na sua prática, o ato da instrução do lúdico em sala de aula para que haja 

possibilidade do aluno, enquanto adulto, se constitua um “ser” leitor. 

Faz-se necessário que o professor se apresente como leitor assíduo, para 

auxiliar a formação de estudantes leitores, e de fundamental importância que os 

estudantes vejam o professor envolvido com a leitura e com as coisas que se 

conquista por intermédio dela. Apresentar a importância da leitura no 

desenvolvimento crítico e criativo dos estudantes. Assim, como coloca FREIRE 

(1982). 

 

[...] (porque há também uma espécie assim de sabedoria de fazer a leitura, 
que você obtém fazendo a leitura) Isto é: você não ensina propriamente a ler, 
a não ser que a outra leia, mas o que você pode é testemunhar ao aluno 
como você lê e o seu testemunho é eminentemente pedagógico (FREIRE, 
1982, p.8). 

  

A leitura leva o estudante leitor a um universo onde a imaginação é aflorada e 

ele pode ser transportado para mundos diferentes de sua realidade, por isso “a 

importância para o seu desenvolvimento”. 

Para FREIRE (1982), “foi um educador brasileiro, criador do esquema inovador 

no ensino da alfabetização, para adultos”, trabalhando com palavras geradas a partir 

da realidade dos alunos. Seu método foi levado para diversos países, nos fala que é 

muito importante o ato de ler e reler tudo o que se escreve mesmo depois de anos 

que foi escrito para que se possa ter uma compreensão crítica do que se lê e se 

escreve.  
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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, 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 faz reviver emoções já 

esquecidas, como os textos literários fazem os leitores viajarem no tempo e viverem 

as emoções junto com os seus personagens.   

Se houver uma relação bem estabelecida entre educadores e alunos, isso 

constituirá o eixo central, que é de suma importância no processo de leitura.  Pois é 

impossível separar a realidade do mundo da realidade escolar em que os estudantes 

vivem, uma vez que educadores e estudantes podem compartilham suas 

experiências. 

O ato de ler é muito mais do que apenas identificar os símbolos ou juntar 

palavras, a leitura faz com que o indivíduo leitor viaje ao mundo apenas com um livro 

na mão, desde que a leitura seja envolvente, envolva suas emoções, possa gerar 

curiosidade e fazer a diferença na vida do leitor, sempre que a leitura tenha sentido, 

seja ela, popular, erudita ou letrada.  

CAGLIARI (1999) nos fala, “a leitura deve ser uma atividade fundamental 

desenvolvida na escola”(CAGLIARI, 1999), pois dela dependem todas as 

compreensões, e não só das outras disciplinas, mas toda a estrutura do conjunto de 

projeto pedagógico e humano na escola e na sociedade  

É muito importante incentivar a leitura enquanto fruição de texto, pois, quanto 

mais se incentiva esse tipo de leitura, mais o estudante adquire autonomia nas 

escolhas de seus livros e, portanto desenvolve o seu gosto literário. CAGLIARI (2000) 

nos diz “ para a realização dos objetivos da escrita deve-se fazer uso da leitura. Quem 

escreve algo, escreve para alguém ler”, com isso o aluno percebe desde cedo a 

importância da leitura, outro aspecto importante a se frisar é o de que o estudante 
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deve ter na escola  um lugar para a prática da leitura em sua vida, pois com isso, os 

estudantes ganham independência e autonomia para cada vez mais buscarem suas 

leituras.  

A leitura é a extensão da escola na vida das pessoas. A maioria do que se 
deve aprender na vida terá de ser conseguido através da leitura fora da 
escola. A leitura é uma herança maior do que qualquer diploma. A grande 
maioria dos problemas que os alunos encontram ao longo dos anos de 
estudo, chegando até a pós-graduação, é decorrente de problemas de leitura 
(CAGLIARI,2002, p. 148). 

Por isso é de suma importância que os educadores e a escola incentivem seus 

estudantes à prática da leitura silenciosa, com a exceção de em alguns momentos 

eles a façam em voz alta, a leitura que utiliza-se para a vida toda e a silenciosa, já a 

em voz alta e restrita a alguns momentos de comunicação social. Segundo CAGLIARI 

(2009). 

Os alunos podem passar perfeitamente [...] sem ter de ler em voz alta, 
mesmo na alfabetização. Os professores gostam [...] da leitura em voz alta 
porque, através do desempenho dos alunos, podem avaliar melhor se eles já 
dominam o que foi ensinado ou não. Consideram importante saber através da 
leitura em voz alta se os alunos aprenderam a decifrar a escrita. (CAGLIARI, 
2000, p.313) 

 

Gostar de ler não é uma coisa que se adquire em um determinado tempo, 

portanto é uma prática que deve ser trabalhada constantemente com inúmeras 

atividades e gêneros textuais, tais como o empréstimo de livros, leitura realizada  

pelos educadores, leituras coletivas ou individuais, enfim, as práticas pouco a pouco 

vão criando nos estudantes o gosto pela leitura e o hábito de ler.  

Na maioria das vezes o estudante é reflexo do professor e de suas ações, por 

isso é importante sermos bons leitores, termos nossos autores e obras preferidas, 

para que o estudante perceba que o professor gosta realmente do que ensina para 

que ele possa se interessar também, dessa forma o ensino se dará de maneira mais 

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). 
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Então, por isso falamos que a leitura tem função diferente na vida de cada 

indivíduo e que cada vez mais se comprova que os estudantes precisam ler acima de 

tudo aquilo que lhes interessam, e os professores precisam compreender e entender 

que o conhecimento didático e bibliográfico da leitura não deve ser tão importante 

quanto o real ato de ler e com isso parar de passar esta importância para os 

estudantes. 

Os PCNs falam muito sobre os processos de leituras e suas influências, “trata-

se de uma atividade que implica estratégias de seleção, antecipação, inferência e 

verificação” sem as quais não é possível se ter habilidade. O uso dessas estratégias 

possibilita controlar o que está sendo lido, permitindo que diante de dificuldades de 

compreensão o leitor tome decisões, avançar na busca de esclarecimentos, validar no 

texto posições feita. 

 

A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 
compreensão e interpretação do texto, a partir dos 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 informações, decodificando letra por 
letra, palavra por palavra (Parâmetro Curricular Nacional do Ensino 
Fundamental, 1998, p.69)  
 

 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa – 

PCNs-(1997, p.36) ler, não se trata simplesmente de extrair informações da escrita, 

decodificando a letra por letra, palavra por palavra, e sim uma atividade que sugere, 

necessariamente,” compreensão na qual se começa a construir os sentidos antes da 

leitura propriamente dita”.  

Um leitor experiente na leitura que conseguir analisar a sua própria constatará 

que a decodificação é somente um dos métodos aplicados na leitura: a leitura 

fluente, clara abrange uma série de outras estratégias como preferência, 

antecipação, induções e averiguação, sem as quais não é possível agilidade e 

competência.  

Consistir, no uso dessas metodologias que permite constatar o que vai sendo 

lido, tomar decisões diante de dificuldades de compreensão, ousar diante do 

desconhecido, procurar no texto a comprovação das suposições feitas, etc. ”Um leitor 

competente busca selecionar, dentre os textos que circulam socialmente, aqueles 

que podem atender a suas necessidades do momento”. Um exemplo simples  disso é 
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quando se busca em uma revista, folheto ou jornal, aquilo que interessa saber diante 

de varias outras informações, por exemplo a busca de empregos na parte dos 

classificados de um jornal diário, ou busca de informações dos signos do zodíaco. 

O mundo moderno, urgente exige um cidadão leitor ativo.  Esse tem que 

compreender e interpretar o que ler, pois terá que ler também o que não está 

subentendido no texto, mas claro, o mesmo tem que fazer deduções e comparar se 

essas se confirmam ou não de acordo com as exigências do gênero. A utilização das 

estratégias de leitura pode ser também utilizada por quem ainda não lê formalmente. 

Por isso a importância e necessidade de se trabalhar em torno da diversidade de 

textos que circulam socialmente. 

Segundos estudos abordados durante esta pesquisa, foi visto que as 

estratégias de leitura enquanto recursos utilizados servem para construir significados 

para os leitores sobre os textos que leem, é ainda pouco conhecida por alguns 

educadores, inclusive observam-se relatos onde esses pensam que se ensina 

estratégia de leitura, onde a ideia é apenas a de aprender a escrever e entender o 

texto naquele momento, e geralmente, não é fácil encontrar educadores que 

trabalham de maneira onde se valorize o fato de compreensão do texto por completo, 

que utilizem da interdisciplinar ou até mesmo o momento de discussão pós-leitura. 

 

Segundo o PCNs “a leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho 
ativo de construção do significado do texto, a partir de seus objetivos, do seu 
conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a 
língua [...]”. Não apenas ler para aprender ou escrever e melhorar 
vocabulário, mas ler para saber o que acontece. (parâmetros curriculares 
nacional,1997,p.53). 

 

Para tornar os alunos bons leitores, para desenvolver, muito mais do que a 

capacidade de ler, o gosto ou o compromisso com a leitura, a escola terá de 

mobilizá-los internamente, pois aprender a ler requer esforço. Precisará fazê-los 

achar que a leitura é algo interessante e desafiador, algo que, conquistado 

plenamente, dará autonomia e independência. Precisará torná-los confiantes, 

condição para poderem se desafiar a “aprender fazendo”. 

A ação de Ler é também compreender Interpretar o que se lê, por isso não 

basta decifrar sinais e signos. Assim o indivíduo pode ser considerado leitor a partir 

do momento que passa a compreender o que lê.   
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O ato de ler é um processo abrangente e complexo; é um processo de 

compreensão, de intelecção de mundo que envolve uma característica essencial e 

singular ao homem: a sua capacidade simbólica e de interação com o outro pela 

mediação de palavras. O ato de ler não pode se caracterizar como uma atividade 

passiva. (BRANDÃO; MICHELETTI, 2002, p. 9).  

No conceito dos Parâmetros Curriculares Nacionais instrumento norteador de 

apoio às práticas pedagógicas, na seção de prática de leitura, tem a seguinte 

definição para a leitura: 

 Esse tipo de checagem para confirmar – ou não – a compreensão é inerente á 

leitura. (BRASIL, 1999, p. 67). 

 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, etc. (BRASIL, 1997, p. 69). 

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

compreender e 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 infanto 

juvenil.  

Segundo SOLÉ (1998), as crianças podem aprender muito quando as 

estratégias são bem desenvolvidas.   A criança pode aprender e de fato aprende à 

medida que for capaz de utilizar diversas estratégias de forma integrada, e essas 

estratégias – todas – devem ser ensinadas (SOLÉ, Estratégias de leitura 1998, p. 

60).  

É relativamente fácil aprender o vocabulário e usá-lo com maior ou menor 

propriedade quando necessário, mas precisa-se ser um leitor assíduo para que os 

problemas do cotidiano sejam menos relevantes e os resultados cada vez mais 

frutíferos, deve se ter como objetivo aprender a ler e ler para aprender e cabe aos 

professores de todas as disciplinas ajudarem seus alunos a adquirirem gosto pela 

leitura e com isso possam se deliciar com a mesma. 
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Conseguir ler, compreender e interpretar textos de variados tipos e formas 

contribui decisivamente na autonomia das pessoas na medida em que convivemos 

com certas garantias em uma sociedade letrada. 

O processo de ensino da leitura deve ser estendido a todos os anos de 

escolaridade e não somente aos primeiros, ensinar a ler é um trabalho árduo e 

complexo, porém satisfatório e que exige muito esforço tanto do professor quanto do 

aluno. Se, na escola, a literatura for apresentada de forma interessante aos olhos do 

público, é possível que o contato com os livros desde pequenos possa então fazer 

parte dos hábitos dos alunos, não apenas no ambiente escolar, mas também em 

casa, não como algo obrigatório, mas sim prazeroso. 

Sempre se lê por um objetivo, com uma finalidade, a interpretação que um 

leitor faz do que lê depende muito do objetivo de sua leitura, isto é, mesmo que o 

texto permaneça invariável é possível que com objetivos diferentes se extraia as 

devidas informações, prever, verificar, construir uma interpretação, pois o professor 

orientador deve levar em conta a idade da criança e apresenta-la os livros de acordo 

com sua estrutura, para que haja uma compreensão facilitada de sua parte e temos 

consciência de que mesmo assim a leitura vai dificultando cada vez mais conforme o 

grau de escolaridade da criança leitora. Nesse processo, SOLÉ (1998) afirma que: 

  

O leitor constrói o significado do texto. [...] Isto não quer dizer que o texto em 
si mesmo não tenha sentido ou significado. [...] O significado que um escrito 
tem para o leitor não é uma tradução ou réplica do significado que o autor 
quis lhe dar, mas uma construção que envolve o texto, os conhecimentos 
prévios do leitor que o aborda e seus objetivos. (SOLÉ, 1998, p. 22) 

 

Para SOLÉ (1998, p.22), então, “a leitura é um processo de interação entre 

leitor e o texto; neste processo tenta-se satisfazer os objetivos que guiam sua leitura”. 

Durante estudos vivenciou- se que, Segundo SOLÉ (1998, p.89) salienta-nos 

que “muitas das estratégias são passíveis de trocas, e outras estarão presentes 

antes, durante e depois da leitura.” Acrescenta ainda que as estratégias de leitura 

devem estar presentes ao longo de toda a atividade. Já, KLEIMAN (2000, p. 16), 

retrata que o ato de ler na infância era algo prazeroso, havia a curiosidade em ler, e, 

além disso, havia o incentivo. 

Atualmente, a formas tecnológicas de leitura estão influenciando cada vez 

mais os nossos estudantes no seu dia-a-dia. A alternativa de leitura adquirida fica 

racionada entre revistas semanais ou a internet, bem não obstante, admite-se, a 
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leitura de obras literárias vai permanecendo mais complexa conforme o nível de 

escolaridade e a falta de treinamento de nossos leitores a linguagem mais sofisticada 

e rebuscada, aonde esta leitura vem seguida de exigências. 

 

2.1 A Importância da Leitura 

A leitura é um processo de compreensão de mundo e é através dela que o 

indivíduo interage com os outros. Nessa perspectiva, é importante refletir sobre qual a 

importância da leitura na formação social de um Indivíduo, pois ler não diz respeito 

somente à escrita, mas também a outras formas de expressão humana. Assim 

dominar a leitura de textos escritos oferece ao leitor outros recursos para representar 

o mundo e se expressar. Então se cria uma relação dinâmica em que a leitura da 

palavra enriquece a compreensão do mundo e assim vice-versa. 

Neste cenário educacional atual, algumas definições se fazem necessárias 

para nortear o desenvolvimento da competência leitora dos alunos dos anos finais do 

ensino fundamental. Primeiramente, é necessário que se tenha uma definição clara 

do conceito a que este trabalho se refere quando usa o termo leitura. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), 

 

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) 
 
 

Aprender a ler não é uma tarefa que se desenvolve sozinho, mas, sim entre 

livros, professores e mediadores ocupam lugar muito importante nas vidas dos 

estudantes. a ferramenta essencial na prática profissional do docente é a leitura, por 

isso o educador precisa ser um leitor para tornar-se um ponto de referência para seu 

educandos. É o educador que conhece seus alunos e suas necessidades por isso tem 

a melhor condição de avaliar seu educando na leitura, porém, para que se tenha êxito 

na formação do estudante leitor é preciso que se faça uma leitura reflexiva, 

estimulante, critica ensinando os estudantes a usarem a leitura para melhorar suas 

vidas. 
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Observa-se aí a preocupação com uma leitura ativa, participativa, em 

contraposição à atividade mecânica de decodificação. A definição trazida nos PCNs 

vai ao encontro das definições trazidas por Koch e Elias (2006 p.13) quando propõem 

a concepção de leitura como uma atividade de produção de sentido. 

Estudos realizados apontam que a leitura é a forma mais antiga e mais 

dinâmica, de adquirir informação, construído historicamente na relação entre o leitor e 

aquilo que ele lê. “a leitura é o meio mais importante para se chegar ao conhecimento. 

Não importa a quantidade que lemos o que importa é com que profundidade chega-se 

a esse entendimento”. (RAMOS 2003, apud OTTE E KOVÁCS s/d, p.05). 

A leitura é muito importante para todos, não apenas por ser primordial em 

nossa formação intelectual, mas também por permitir ampliar horizontes oferecendo 

acesso a um universo infinito de informações, ideias e sonhos. Os benefícios da 

leitura são cientificamente confirmados, analises indicam que as crianças que têm o 

habito da leitura incentivado desenvolvem melhor seu senso crítico e possuem 

rendimento escolar alto, pois o hábito de ler ajuda a criar familiaridade com o universo 

da escrita, esta aproximação por sua vez, facilita a alfabetização e ajuda o indivíduo 

se tornar apto em todas as disciplinas. 

Em todo esse contexto, acredita se que é dever de toda escola, seja ela 

particular ou pública, fornecerem uma educação de qualidade incentivando o hábito 

da leitura. Por meio da leitura, o indivíduo desenvolve a criatividade, a imaginação, 

adquire cultura, conhecimentos e valores, formado um sujeito crítico e consciente de 

seu papel em sociedade. 

Segundo o Ministério da Educação (MEC) e outros órgãos ligados à Educação 

a leitura facilita a escrita, amplia os conhecimentos e estimula a imaginação dos 

leitores, como indicado nos tópicos:      

✓ Desenvolve o repertório: ler é um ato valioso para o nosso 

desenvolvimento pessoal e profissional. É uma forma de ter acesso às 

informações e, com elas, buscar melhorias para você e para o mundo. 

✓ Liga o senso crítico na tomada: livros, inclusive os romances, nos 

ajudam a entender o mundo e nós mesmos. 

✓ Amplia o nosso conhecimento geral: além de ser envolvente, a 

leitura expande nossas referências e nossa capacidade de comunicação. 

✓ Aumenta o vocabulário: graças aos livros, descobrimos novas 

palavras e novos usos para as que já conhecemos. 
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✓ Estimula a criatividade: ler é fundamental para soltar a 

imaginação. Por meio dos livros, criamos lugares, personagens, histórias… 

✓ Emociona e causa impacto: quem já se sentiu triste (ou feliz) ao 

fim de um romance sabe o poder que um bom livro tem. 

✓ Muda sua vida: quem lê desde cedo está muito mais preparado 

para os estudos, para o trabalho e para a vida. 

✓ Facilita à escrita: ler é um hábito que se reflete no domínio da 

escrita. Ou seja, quem lê mais escreve melhor.  

 

 

2.2 Como o Homem idealiza a leitura 

Conforme visto em estudos e relatos, a Escrita e a leitura foi uma das primeiras 

formas de entretenimento para o homem. A leitura é uma atividade realizada desde os 

primeiros anos de vida. Ao nascer já se está dependente da leitura de mundo. Toda 

leitura feita inclui- se, na mente, a outros conhecimentos reais pré-existentes, 

instituindo as condições para a atribuição de sentido a tudo que nos rodeia. Isso é 

falado a partir dos conceitos já tão conhecidos de Freire (1995, p. 11), para quem “a 

leitura de mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não 

possa prescindir da continuidade da leitura daquela”. Ou seja, a leitura de mundo e a 

leitura da palavra estão de modo dinâmico junto. 

Segundo FREIRE (1995, p. 71), “desde muito pequenos, aprendemos a 

entender o mundo que nos rodeia”. “Por isso, antes mesmo de aprender a ler e a 

escrever palavras e frases, já estamos ‘lendo’, bem ou mal, o mundo que nos cerca”, 

fazendo dessa aprendizagem um divertimento. 

Logo que as experiências que oferecem respaldo à teoria de Paulo Freire, na 

infância, a leitura é algo prazeroso, realizada em lugar confortável, tendo como 

intermediária a figura materna que cometia, e ainda pratica essa atividade com a 

criança, que passa a reconhecer na leitura de histórias um universo de encantamento. 

Assim como se adquire, 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 menos prazerosa e mais mecânica, onde 

acontecem os descasos dos alunos pela leitura. 
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 “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) 

 

Segundo FREIRE (2000, p.5) nos diz “A leitura boa é a leitura que nos empurra 

para a vida, que nos leva para dentro do mundo, que nos interessa a viver.”  por isso 

e importante o desenvolvimento do habito da leitura, o estudante deve ler toda a sua 

produção diária para que a leitura não seja apenas uma produção de conhecimentos 

literários, mais prazerosa para os estudantes e com o auxílio do pais em casa  e pelo 

educadores nas  escolas.   

O quanto mais cedo acontecer o contato da leitura prazerosa pelos estudantes, 

a leitura ainda pode ser trabalhada de forma dinâmica e recreativa. Assim sendo  

Sendo assim, o fundamental que o estudante veja a leitura como uma atividade 

magica e prazerosa e não apenas como uma obrigação imposta pelos educadores, 

com 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 e é muito aprovada para todas as idades é a de 

contar histórias em voz alta, faz o estudante se interessar pelo contexto da história e 

contada, para isso é importante que o professor desenvolva sua criatividade, o 

estudante vendo o entusiasmo do professor ficara mais rápido atraído pela leitura.    

Já FREIRE (1996, p.25) argumenta que “Ensinar não e transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua 

construção”. Para o bom desenvolvimento da leitura o fundamental é que os 

professores valorizem a cultura popular em que o estudante está inserido, os 

estudantes carregam consigo uma grande bagagem de conhecimento antes mesmo 

de ingressar na escola. O autor afirma que à afetividade é fundamental para criar uma 

boa relação entre educador e estudante, facilitando assim o respeito e o entendimento 

entre ambos, quando o educador conquista seu estudante consegue desenvolver 

melhor seu trabalho.  

Apoiado em FREIRE (2000), nos dias de hoje é preciso trazer a leitura para a 

realidade de nossos estudantes. Faz-se necessário que as escolas desenvolvam 

projetos de incentivo á leitura, nos quais os educadores e estudantes possam 
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participar tornando este ato muito mais agradável. A biblioteca deve ser um segundo 

lar onde o aluno possa sentir-se a vontade para fazer sua leitura favorita, mas com a 

orientação e acompanhamento do mediador, se possível com a ajuda da família 

também, pois juntos escola e família caminham para que as chances do projeto de 

incentivo à leitura venham a formar um futuro leitor, para que este possa tornar a 

leitura um hábito, que poderá dar certo e as chances são muito maiores para um leitor 

ativo. 

É interessante que o educador dê aos seus estudantes um tempo em sala para 

que os mesmos possam ler alguma obra literária com o auxílio do professor quando 

necessário, essa leitura tem que ter um prazo para o término e ao terminar é 

importante que se oportunize ao estudante a exposição de sua leitura da maneira que 

ele achar melhor, por exemplos, resumo oral para a sala toda ou escrito, esse 

processo deve acontecer para que o aluno se sinta “importante”. 

 

Pois, segundo LEITE (2006, p. 24), “na escola, os alunos não escrevem 

livremente, fazem redações, segundo determinados moldes”; por isso não leem Este 

tema leitura tem sido vastamente discutido nos meios acadêmicos, outra vez que no 

procedimento de alfabetização antecede a aprendizagem da escrita. Logo que pontua 

FREIRE (1989), a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura 

desta implica a continuidade da leitura daquela.  

A leitura está integrada à forma de explicar o mundo que nos rodeia de tal 

modo, se faz importante procurarmos seu significado para produzirmos continuidade 

ao trabalho. 

Ato de Ler é antes de tudo compreender o que se lê, por isso não basta 

decodificar sinais e signos. Assim o indivíduo pode ser considerado leitor a partir do 

momento que passa a compreender o que lê.  

 

O ato de ler é um processo abrangente e complexo; é um processo de 
compreensão, de intelecção de mundo que envolve uma característica 
essencial e singular ao homem: a sua capacidade simbólica e de interação 
com o outro pela mediação de palavras. O ato de ler não pode se caracterizar 
como uma atividade passiva. (BRANDÃO; MICHELETTI, 2002, p. 9). 

 

Constituirá esse encanto pela leitura que motivará o leitor iniciante a construir a 

leitura, não apenas como uma atividade escolar com vistas a uma nota, mas também 
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como uma prática transformadora da realidade. Afinal, segundo salienta Richard 

BAMBERGER (1995, p. 58), “só se atinge o objetivo do ensino da leitura – o 

desenvolvimento do gosto literário e da capacidade crítica – quando se começa com 

os interesses existentes”, tentando constantemente expandir o horizonte de leitura de 

quem lê. 

Segundo SILVA (2002, 2003a, 2003b), o ensino de leitura realizado atualmente 

nas escolas está diretamente relacionado à concepção que o professor tem, ou seja, 

“a maneira pela qual o professor concebe o processo de leitura orienta todas as suas 

ações de ensino em sala de aula” (SILVA, 2003b, p. 40). 

No qual, significa que a forma como o docente idealiza a ação educativa para o 

ensino de leitura irá fundamentar o modo como o mesmo propõe, dinamiza e avalia o 

ato de ler, dentro e fora da sala de aula. E trabalhar estratégias de leitura nos anos 

finais do ensino fundamental, é um grande desafio, pois o aluno já tem opiniões 

formadas, mas cabe ao professor trazer conteúdos e assuntos relativos à idade 

vivenciada, fazendo o estudante se despertar para estes novos temas, e assim por 

em prática a escrita, assim como a interpretação e leitura. “Livremente, mas 

resumem, ficham, classificam personagens, rotulam obras e buscam fixar a sua 

riqueza numa mensagem definida”. 

A leitura desenvolvida nas escolas, segundo GERALDI (2006, p. 26-27), busca 

a ensinar normas e padrões para o aluno, fazendo dele um receptáculo de 

informações, em que o conceito de leitura enquanto processo interativo é raramente 

realizado na sala de aula. Um dos problemas do ensino da leitura nas escolas e o 

conceito do que é a leitura, na maneira de que e avaliada pelos educadores e no seu 

papel dentro da proposta pedagógica da escola. 

Por diversas vezes, a ação de ler é esquecida, para se dar espaço,  a 

conteúdos gramaticais, entretanto esses conteúdos são introduzidos em textos. É 

CORACINI (1995, p. 18) quem afirma que “o texto é, na maioria das vezes, usado 

como pretexto para provocar efeitos de sentido no leitor-aluno, para ser apenas o 

reconhecimento de unidades e estruturas linguísticas cuja funcionalidade parece 

prescindir dos sujeitos”. 

Já a pesquisadora KLEIMAN (2000, p. 15) faz um alerta ao mediador da leitura: 

a leitura se baseia no desejo e no prazer, não em uma atividade desagradável 

visando à decifração de palavras, que leva o aluno a caracterizar o ato de ler como 

difícil demais, inacessível, não fazendo sentido para o mesmo. Afinal, o sujeito deve 
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conceber a leitura como um objeto de aprendizagem, que faça sentido a ele. Por isso, 

segundo o PCN (1997, p. 54) essa significação se constitui de leitura de diversos 

textos e da combinação entre eles. 

 

O leitor experiente tem duas características básicas que tornam a sua leitura 
uma atividade consciente, reflexiva e intencional: primeiro, ele lê porque tem 
algum objetivo em mente, isto é, sua leitura é realizada sabendo para que 
está lendo, e, segundo, ele compreende o que lê, o que seus olhos percebem 
seletivamente é interpretado, recorrendo a diversos procedimentos para 
tornar o texto inteligível quando não consegue compreender. (KLEIMAN, 
1996, p. 51) 

 

A informação textual também faz parte do conhecimento anterior e 

desempenha um papel significativo na compreensão de textos; são todos os 

conceitos e conhecimentos que se tem sobre o texto. Se houver maior conhecimento 

textual do leitor, maior será a sua capacidade de se expor a todo o tipo de texto, pois 

o conteúdo de estruturas textuais adquirido e os diversos tipos de discursos com os 

quais teve contato irão determinar suas expectativas sobre o texto, as quais exercem 

um papel considerável na compreensão, porque arranjarão com que ele cultive o seu 

empenho sobre o texto e crie os seus objetivos na leitura.  

Já no que diz ao conhecimento de mundo, geralmente adquirido informalmente, 

através de experiências e convívio numa sociedade, esse também é ativado no 

momento oportuno em que se lê o texto.  

O conhecimento em partes, estruturado, que temos na memória sobre 

assuntos, situações, eventos de nossa cultura é chamado de esquema. O esquema 

(KLEIMAN, 1992) determina, em grande parte, as expectativas sobre a ordem natural 

das coisas. Ele nos permite grande economia na comunicação, pois podemos deixar 

implícito aquilo que é típico de uma situação. 

KLEIMAN ( 2000) concebe a leitura como uma atividade intelectual, cognitiva, 

que envolve aspectos psicológicos na sua prática. O leitor utiliza-se de estratégias 

com base em seu conhecimento de mundo. As estratégias propiciam a ele caminhos 

para construção e reconstrução desse mundo, sendo o produto do desenvolvimento 

contínuo das representações mentais com as quais o leitor é capaz de operar. O 

ensino de estratégias de leitura não consiste em exemplificar um ou mais 

procedimentos, mas em tentar reproduzir as condições dadas ao leitor.  
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Já SOLÉ (1998) na obra Estratégias de leitura, postula que a leitura é um 

processo de interação entre o leitor e o texto. Nesse processo, compreender e 

interpretar textos com diferentes intenções e objetivos contribui de forma decisiva 

para a autonomia de quem lê. Na leitura, o leitor é um sujeito ativo que processa o 

texto e lhe proporciona seus conhecimentos, experiências e esquemas prévios. A 

aprendizagem da leitura e de estratégias adequadas para compreender os textos 

requer uma intervenção explicitamente dirigida a essa aquisição. 

 

 

 

2.3 O Aprendizado da Leitura 

Um dos maiores desafios a ser enfrentado pela escola em especial ao ensino 

fundamental é o de fazer com que os alunos aprendam a ler corretamente, pois a 

aquisição da leitura é muito importante para agir com autossuficiência na sociedade 

letrada. O desafio da leitura é um desafio de democracia e de cidadania, da formação 

do estudante cidadão leitor, e isso vai além dos muros da escola. Contudo, a escola é 

um passo muito importante nesse processo. A leitura é também instrumento para a 

participação do aluno, nas discussões da comunidade política. 

Nos últimos anos, as discussões sobre a leitura aumentaram ,circulando em 

entrevistas, simpósios, no ambiente acadêmico entre outros. Com tudo isso, o 

trabalho com a formação de leitores não tem adquirido a força necessária. Ainda se lê 

pouco, lê-se mal e, ou melhor, até mesmo não se lê, os alunos acabam buscando 

mais sobre ilustração do que escritas. 

Assim como já viram e fizeram uma releitura pode afirmar que; “Ler é condição 

necessária para a conquista da cidadania e inclusão social, para o acesso a 

informações que circulam das mais diversas maneiras, assim como para ingressar no 

mundo do trabalho”. Mesmo assim, diante de sua importância, “a leitura ainda é 

praticada por um número muito pequeno de pessoas”. 

A leitura, então, é de fundamental importância para o indivíduo, pois o “direito 

de ler significa igualmente o direito de desenvolver as capacidades intelectuais e 

espirituais da pessoa, o direito de aprender e progredir” (BAMBERGER, 1995, p. 11). 

Richard BAMBERGER (1995), Vera Teixeira de Aguiar e Maria da Glória 

Bordini (1988) trazem pensamentos comuns sobre a formação de leitores, com base 

na sua classificação em níveis de leitura com características próprias e distintas, isto 
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é, esses autores discorrem sobre as diferentes fases pelas quais um leitor iniciante 

passa, até ser considerado competente. 

Já de acordo com a classificação de Schliebe-Lippert e A. Beinlich (apud 

BAMBERGER, 1995), o interesse pela leitura estende-se por vários estágios, e as 

mudanças ocorrem em virtude da faixa etária que o indivíduo atravessa, de forma 

contínua até chegar à fase adulta. 

Esses períodos, segundo Richard BAMBERGER (1995), são: “Idade dos livros 

de gravuras e dos versos infantis”, “Idade do conto de fadas:”, “Idade das histórias 

ambientais ou da leitura factual”, “Idade da história de aventuras” – e a quinta e última 

fase, denominada “Os anos de maturidade ou desenvolvimento da esfera estético-

literária da leitura”. 

Para Richard BAMBERGER (1995, p. 76), os espaços da biblioteca e da sala 

de aula são os principais “meios para o desenvolvimento dos interesses de leitura e 

do hábito de ler”, pois o docente pode atuar dentro desses ambientes, para ler não 

apenas por obrigação, mas também para poder realizar a “leitura – fruição do texto” 

(GERALDI, 2006) dos mais diversos gêneros literários, demonstrando assim o seu 

prazer. 

 

2.4 As implicações da leitura 

 O momento em que necessidades se colocam na escola, família e demais 

espaços de convivência envolvidos no ensino da leitura e formação de leitores é a de 

permitir ao indivíduo sua construção como leitor, porque ela lhe permite entender 

criticamente a sociedade e nela interferir. Essa leitura deve ir além da simples 

decifração de símbolos. Atualmente, quando o sistema educacional é acessível à 

maior parte dos cidadãos, não deveríamos falar de situações de analfabetismo. 

 

Contudo, além do analfabetismo ainda estar presente em nossas realidades, 
acrescentam-se dados relativos aos “analfabetos funcionais”, ou seja, 
“pessoas que, apesar de terem frequentado a escola e ‘aprendido’ a ler e a 
escrever, não podem utilizar de forma autônoma a leitura e a escrita nas 
relações sociais ordinárias”(SOLÉ, 1998, p.32). 

 

Segundo SOLÉ (1998) as estratégias de compreensão leitora são 

procedimentos de caráter elevado, que envolvem a presença de objetivos a ser 

realizado, o planejamento das ações que se desencadeiam para atingi-los, assim 
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como sua avaliação e possível mudança. Para SOLÉ (1998), essa afirmação tem 

várias implicações e ela salienta duas:  

1) Se as estratégias de leitura são procedimentos e os procedimentos são 

conteúdos de ensino, então é preciso ensinar estratégias para a compreensão dos 

textos. Estas não amadurecem, nem se desenvolvem, nem emergem, nem aparecem. 

Ensinam-se – ou não se ensinam – e se aprendem – ou não se aprendem.  

2) 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, entre os alunos deve predominar 

a construção e o uso de procedimentos de tipo geral, que possam ser transferidos, 

sem maiores dificuldades, para situações de leitura múltiplas e variadas (SOLÉ, 1998, 

p. 69-70).    O domínio das estratégias de compreensão leitora requer 

progressivamente menor controle por parte do professor e maior controle do aluno, já 

que este deverá dotar-se de objetivos de leitura, prever, formular hipóteses, buscar 

apoio para as hipóteses, detectar e compensar falhas de compreensão entre outros.  

Segundo SOLÉ (1998), com as estratégias de leitura, deve-se conseguir que 

os alunos se transformem em leitores ativos e autônomos, que aprendam de forma 

significativa as estratégias responsáveis por uma leitura eficaz e que sejam capazes 

de utilizá-las independentemente em vários contextos. 

 Conforme já visto, a aprendizagem da leitura é efetiva para compreensão 

do mundo em que vivemos. Não adianta os alunos interpretarem palavras, soletra-las, 

aprender as gramaticas, se os mesmos não forem bons em compreender o que texto 

tem a quer dizer “Quando a leitura envolve a compreensão, ler torna-se instrumento 

útil para aprender significativamente” (SOLÉ, 1998, p.46). 

Segundo SOLÈ (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 leitor (suas expectativas e conhecimentos prévios). Logo, 

para ler, necessitamos simultaneamente, manejar com destreza as habilidades de 

decodificação e apontar ao texto nossos objetivos, ideias, experiências prévias e 

mesmo motivação; a leitura é um processo de reconstrução dos próprios sentidos do 

texto. 

As estratégias de leitura são um apoio que o educador deve ter para uma 

melhor avaliação no processo de ensino aprendizagem, existem muitas estratégias 

que podem e devem ser utilizadas. Para a autora SOLÈ (1998), como os outros 
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procedimentos as estratégias de leitura visam organizar as atividades doa estudantes, 

na medida em que se aplica permite selecionar, avaliar e ate mesmo abandonar 

certas ações para que o professor consiga atingir a meta que se propôs. 

Afirma SOLÉ (1998) que ”quando lemos para aprender, colocamos em 

funciona mento uma serie de estratégias, cuja função é assegurar esse objetivo”. 

Estas estratégias devem ser adaptadas as diversas realidades dos estudantes, com 

as estratégias consegue-se identificar de maneira mais clara decodificação das 

palavras, afirma-se que durante a leitura a mente do leitor faz previsões tais como 

antecipação, seleção e verificação, fazendo com que a leitura fique mais eficiente.  

 

2.5 As principais estratégias 

Para que as estratégias não passem a ser um simples procedimento, 

afirmamos que sem as tais estratégias, o estudante leitor não alcançará os objetivos 

desejados, para melhor esclarecimento, como afirma SOLÉ é preciso aponta-las. 

A primeira estratégia é a de seleção que nos permite ler apenas os índices. 

Quando se lê o cérebro naturalmente faz uma seleção do que lhe interessa, muitas 

vezes é necessário ler todo um texto, e repetir a leitura para que o cérebro faça essa 

seleção, ao passar os olhos em um texto, e coletar os índices que lhe é do interesse, 

faz com que a mente grave pequenos trechos, ou palavras, assim ao ler o texto pela 

primeira vez o cérebro coleta as informações de maneira menos cansativa e mais 

prática.  

                            Estratégias de seleção: permitem que o leitor se atenha apenas aos índices 
úteis, desprezando os irrelevantes. Ao ler, fazemos isso o tempo todo: nosso 
cérebro “sabe”, por exemplo, que não precisa se deter na letra que vem após 
o “q”, pois certamente será “u”; ou que nem sempre é o caso de se fixar nos 
artigos, pois o gênero está definido pelo substantivo. (SOLÈ, 1998) 

 

A segunda estratégia é a de antecipação que permite que o leitor preveja fatos 

que estão por vir.  Quanto mais uma pessoa ler, mais rápido ela passa a compreender 

e antecipar os assuntos, isso funciona, por exemplo, quando lhe perguntam as vogais, 

logo, lhe vem à mente que são o a, e, i, o, u, ou ao receber um torpedo em que na 

linguagem da informática é comum encontrar palavras abreviadas das mais diversas 

formas, como ao ler “q” o cérebro já antecipa que vira um “u” na sequência, ou ao ler 

um “tmj”, lhe vem à mente no automático que significa “estamos juntos”, e assim 

sucessivamente. 
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                           Estratégias de antecipação: tornam possível prever o que ainda está por vir, 
com base em informações explícitas e em suposições. Se a linguagem não 
for muito rebuscada e o conteúdo não for muito novo, nem muito difícil, é 
possível eliminar letras em cada uma das palavras escritas em um texto, e 
até mesmo uma palavra a cada cinco outras, sem que a falta de informações 
prejudique a compreensão. Além de letras, sílabas e palavras, antecipamos 
significados. O gênero, o autor, o título e muitos outros índices nos informam 
o que é possível que encontremos em um texto. Assim, se formos ler uma 
história de Monteiro Lobato chamada “Viagem ao céu”, é previsível que 
encontraremos determinados personagens, certas palavras do campo da 
astronomia e que, certamente, alguma travessura acontecerá. (SOLÈ, 1998). 

 

 A terceira estratégia é de inferência que nos permite perceber no texto coisas 

que não estão escritas. O leitor apenas percebe essas palavras não escritas de 

acordo com seu conhecimento, isso é, hipoteticamente uma pessoa que usufrui dos 

sonetos de CAMÕES, ao ler o seguinte trecho: “ amor é um fogo que arde sem se” 

logo, lhe vem a cabeça que no lugar das reticencias seria a palavra “ver”, porém uma 

pessoa que nunca leu esse poema acreditaria ser qualquer palavra, sendo assim uma 

pessoa na qual lê muito terá grande facilidade de obter essa “adivinhações” ao 

contrario de uma pessoa que raramente lê, que ao se deparar com qualquer trecho de 

qualquer livro seria incapaz de assemelhar ou adivinhar as palavras que viriam a 

seguir 

  

                                   Estratégias de inferência: permitem captar o que não está dito no texto de 
forma explícita. A inferência é aquilo que “lemos”, mas não está escrito. São 
adivinhações baseadas tanto em pistas dadas pelo próprio texto como em 
conhecimentos que o leitor possui. Às vezes essas inferências se confirmam, 
e às vezes não; de qualquer forma, não são adivinhações aleatórias. Além do 
significado, inferimos também palavras, sílabas ou letras. Boa parte do 
conteúdo de um texto pode ser antecipada ou inferida em função do contexto: 
portadores, circunstâncias de aparição ou propriedades do texto. O contexto, 
na verdade, contribui decisivamente para a interpretação do texto e, com 
frequência, até mesmo para inferir a intenção do autor. (SOLÈ, 1998) 

 

 Nesta quarta estratégia é a de verificação a qual nos possibilita controlar a 

eficácia das outras estratégias. Ao ler um texto seguindo as últimas estratégias não 

bastas para total entendimento e aproveitamento para que isso seja possível é 

necessário que se leia novamente, mas desta vez palavra por palavra, e assim o 

cérebro coletara um maior número de informações. 
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Estratégias de verificação: tornam possível o controle da eficácia ou não 
das demais estratégias, permitindo confirmar, ou não, as especulações 
realizadas. (SOLÈ, 1998) 

 

Segundo SOLÈ (1998), todo o estudante para desenvolver a leitura junto com o 

professor, deve fazer uso de uma serie de estratégias, realizadas antes, durante e 

depois de cada leitura, para facilitarem a compreensão dos textos. As estratégias são 

usadas para facilitar o ato de ler. Deve-se salientar que as estratégias variam em 

função do leitor, dos aspectos textuais e das operações cognitivas, exemplos, a 

organização dos textos tipo de texto, estrutura e gênero textual. 
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3. METODOLOGIA  

 

De acordo com os objetivos, foi desenvolvida uma pesquisa exploratória, com 

fontes bibliográficas e de campo para se ter uma base fundamentada para as 

atividades de incentivo à leitura e escrita a serem propostas para os anos finais do 

Ensino Fundamental, foram observados os estudantes e as atividades que costumam 

desenvolver nas escolas e foram poucas ou quase nenhuma referente à leitura; 

O referencial teórico constitui de teóricos especialistas em leituras e estratégias 

de leitura, foi realizada uma pesquisa através de questionário distribuído aos 

professores de Língua Portuguesa dos anos finais do Ensino Fundamental da escola  

municipal Santa Marta de Guarantã do Norte, a pesquisa foi quantitativa – qualitativa, 

isto é, ao analisar o resultado obtido das questões do questionário utilizaram-se as 

técnicas de gráficos e percentagem para apresentar os dados.  

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

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

assim se ter uma base fundamentada sobre o tema estratégias de leitura nos anos 

finais do Ensino Fundamental. 

 

3.2 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 os professores de Língua 

Portuguesa dos anos finais do Ensino Fundamental, da escola municipal Santa Marta 

de Guarantã do Norte. 

 

3.3 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 que seja conhecida a realidade da educação e das estratégias 

usadas para obtenção de conhecimento. Foram escolhidas perguntas fechadas, pois 
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somente assim é possível se ter um conhecimento dessa realidade de maneira 

simples e sucinta. 

 

3.4 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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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao pesquisar o tema estratégias de leitura nos anos Finais do Ensino, pode-se 

caracterizar essa pesquisa como quantitativa, buscando um melhor resultado foi feito 

um questionário com seis questões, que foram entregues a treze professores dos 

anos finais Ensino Fundamental da disciplina de Língua Portuguesa da rede municipal 

de ensino, o qual dez professores responderam. 

 Após ter realizado a presente pesquisa considera-se que os professores têm 

consciência de que a leitura é muito importante em todas as disciplinas, mas muitos 

preferem ficar alheios e jogar a responsabilidades para os professores de Língua 

Portuguesa, no entanto com a tribulação que é a vida dos professores, muitos 

preferem apenas seguir o livro didático e assim vão deixando a leitura em segundo 

plano. 

Os professores que responderam o questionário mostraram-se entusiasmados 

por fazerem parte de uma pesquisa e poderem contribuir com suas experiências e 

conhecimentos e contribuírem para uma possível melhoria no ensino estudantes. 

Através da pesquisa, da análise dos dados e de observações corriqueiras 

pode-se perceber que em grande maioria os alunos são deficientes no quesito leitura, 

e que os alunos no qual leem e gostam dessa prática obtêm notas melhores e 

possuem melhor estrutura e opinião em um diálogo. 

Dos dez questionários respondidos e analisados, serão apresentados em 

gráficos de porcentagens a seguir.     
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Questão 1 

Para você, professor (a), a leitura é importante? 

Nessa questão todos foram unanimes em responder que a leitura é muito 

importante, como verificaremos no gráfico.  

A importância da leitura é sem dúvida inquestionável, já que é basicamente 

impossível avançar na vida acadêmica sem ler, por, mais que muitas vezes são 

encontradas pessoas que não gostam de ler. 

 

Desde que nascemos, vamos aprendendo a ler o mundo em que vivemos. 
Lemos no céu as nuvens que anunciam chuva, lemos na 8 casca das frutas 
se elas estão verdes ou maduras, lemos no sinal de trânsito se podemos ou 
não atravessar a rua. E, quando aprendemos a ler livros, a leitura das letras 
no papel é outra forma de leitura, do mesmo mundo que já líamos, antes 
ainda de sermos alfabetizados (FREIRE, 2003, p.5-6). 

 

Gráfico 1 

 

 

                                     Fonte: FOGACI, 2017.  
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Questão 2 

Para você, professor (a), de quem é a responsabilidade pelo incentivo leitura? 

Analisando esta questão onde 50% responderam que é do professor de língua 

portuguesa a responsabilidade pelo incentivo da leitura, 40% que é de todos e 10% 

não respondeu, ninguém respondeu que é da família, totalizando 100% da questão 

como podemos observar no gráfico.  

Essa é uma questão interessante por que ainda se acredita que a 

responsabilidade de incentivo é do professor de Língua Portuguesa, em sua grande 

maioria, porém é necessário que se perceba que esse incentivo deve ser realizado 

por todos, e que os pais estão inclusos já que muitos adolescentes que gostam de ler 

relatam que tem incentivo dos pais. 

 

Porque há também uma espécie assim de sabedoria de fazer a leitura, que 
você obtém fazendo a leitura.  Isto é: você não ensina propriamente a ler, a 
não ser que a outra leia, mas o que você pode é testemunhar ao aluno como 
você lê e o seu testemunho é eminentemente pedagógico   (FREIRE, 1982, 
p.8).  

 

Gráfico 2 

 

 

                                              Fonte: FOGACI, 2017. 
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Questão 3 

Você, como professor (a), qual estratégia de leitura costuma usar? 

Nesta questão 60% responderam que usam o resumo, 30% fazem uso da 

apresentação oral 10 % preferem o relatório, ninguém indicou outra estratégia. 

Essa é uma questão na qual os professores deveriam questionar mais, de 

forma que passem a analisar o desempenho dos alunos em mais estratégias, já que 

muitas vezes o que funciona em uma sala pode não funcionar em outra e vice versa.  

Sendo assim cabe ao professor ver o que pode ser feito. 

 

Cabe a ele criar, promover experiências, situações novas e manipulações que 
conduzam à formação de uma geração de leitores capazes de dominar as 
múltiplas formas de linguagem 17 e de reconhecer os variados e inovadores 
recursos tecnológicos, disponíveis para a comunicação humana presentes no 
dia-a-dia (NEVES, 1998, p.14).  

 

 

 

                                         Fonte: FOGACI, 2017. 
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Questão 4: 

Você concorda que deveria ter uma disciplina só de prática de leitura? 

Nesta questão os educadores responderam 70%sim, que deveria ter uma 

disciplina só de leitura, 10%responderam que não e 20% não opinaram. 

Essa questão poderia ser melhor analisada, não só por professores como pela 

sociedade já que se é interessante o fato de que assim as pessoas poderiam preparar 

melhor a mente é por fim melhorar sua conduta de interpretação, pois seria um tempo 

no qual se dedicaria a ler. É obrigação da escola, dar amplo e irrestrito acesso ao 

mundo.  

 

É obrigação da escola, dar amplo e irrestrito acesso ao mundo da leitura, e 
isto inclui a leitura informativa, mas também a leitura literária: a leitura para 
fins pragmáticos, mas também a leitura de fruição: a leitura que situações da 
vida real exigem, mas também a leitura que nos permita escapar por alguns 
momentos da vida real (SOARES, 2002, p. 6).  

 

Gráfico 4 

 

                                      Fonte: FOGACI, 2017. 
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Questão 5 

Você gosta de ler? 

Na questão você gosta de ler? 30% dos que responderam as questões 30% 

disseram que sim gostam de ler, 50% que gostam um pouco de ler,20% que não 

gostam de ler. 

 

Ler é muito mais que simplesmente decifrar símbolos. É um ato que requer 
um intercâmbio constante entre texto e leitor e 6 envolve um trabalho ativo de 
compreensão e interpretação do texto – quer seja ele verbal ou não verbal – a 
partir dos objetivos do leitor, do seu conhecimento sobre o assunto, de tudo o 
que sabe sobre a linguagem. (MATOS e SANTOS,2006, p.62) 

 

Gráfico5

 

 

Fonte: FOGACI, 2017.
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Questão 6 

Por que você, professor (a), lê? 

Nesta questão 20% responderam que leem por gostar, 30% leem por 

obrigação, 40% por necessidade e apenas 10% leem por prazer.  

Todos acreditam que os professores leem por puro prazer, mas na pesquisa foi 

percebido que nem sempre.    

                             

A situação é crítica para o país na avaliação da leitura: o Brasil se encontra 
no grupo de países que têm mais de 50% dos estudantes com dificuldades 
para usar a leitura como ferramenta para obter conhecimento em outras 
áreas.(JARDON, 2008, p.1) 

 

 

Gráfico 6 

 

                                         Fonte: FOGACI, 2017. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao estudar a questão da leitura nos anos finais do Ensino Fundamental nas  

escolas percebemos  que os estudantes  tem muita dificuldades nas leituras e por não 

saberem ler direito também não conseguem interpretar devidamente, então 

percebemos o quanto importante é incentivarmos a leitura e termos professores 

mediador, dispostos a proporcionar aos alunos oportunidades de leitura em condições 

adequadas, transformando essa atividade em atividades prazerosas de 

aprendizagem. Para aproximar o estudante da leitura, faz-se necessário que o 

educador atribua à literatura uma finalidade prazerosa e não apenas atividades 

obrigatórias na escola ou no trabalho, pois só assim será possível formar leitores para 

a vida toda. 

Os docentes precisam estar à disposição da ampliação dos conhecimentos 

para o desenvolvimento de dinâmicas e de estratégias às quais incentivem esses 

estudantes para o hábito da leitura o qual trata-se  em todo o decorrer  desse 

pesquisa.  

 Ler é um ato que depende de estímulo e motivação, 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 acelerar ou retroceder, interrompê-la para refletir, ler o que, quando, onde e 

como bem quiser.  

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 critica, saberá ao menos como agir e não ficara totalmente dessolado. 

Considera-se com isso que é extremamente necessário ensinar as estratégias 

de leitura aos estudantes para que eles possam ler e melhor interpretar o explícito e o 

implícito de tudo o que ele for ler e assim terem oportunidades mais adequadas em 

suas vidas.   
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ANEXOS 

 

 

1) Para você professor (a), a importância da leitura ? 

 

(  ) muito importante 

(  ) de pouca importância 

(  ) nenhuma importância 

 

 

2) Para você professor (a), de quem e a reponsabilidade pelo incentivo  

leitura ? 

 

(  ) dos professores de língua Portuguesa 

(  ) dos pais 

(  ) de todos os professores 

(  ) de outros 

 

3) Você, como professor (a), qual estratégia de leitura costuma usar? 

 

(  ) resumo 

         (  )apresentação oral 

(  ) relatório 

(  )outros 

 

    4)você, concorda que deveria ter uma disciplina só de pratica  de leitura? 

(  )sim 

(  )não 

(  ) talvez 
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 5)você gosta de ler? 

(  )sim 

(  )não 

(  )um pouco 

 

6) por que você professor(a) lê? 

(  )por gostar 

(  ) por obrigação 

(  )por necessidade 

(  ) por prazer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


