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RESUMO 

 

Esta pesquisa foi elaborada no intuito de quantificar e qualificar o ato de leitura 
no ensino médio da Escola Estadual 19 de Julho, levando em consideração 
todos os preceitos e conceitos a respeito da influência e incentivo por parte dos 
professores e escola ao ato de ler, ou seja, tentar identificar a existência de 
problemas e empecilhos a esta prática, para que através desta constatação 
pudesse-se realizar algum tipo de intervenção pedagógica para que a 
comunidade saia beneficiada, bem como motivada ao ato da leitura, 
estabelecendo um precedente a todas as instituições de ensino e apresentando 
uma importante vertente a ser trabalhada no ensino médio. Desta forma 
demonstrar e apresentar o preceito de que a leitura é de suma importância na 
vida acadêmica de cada individuo, além de inferir sobre a importância da leitura 
aos professores que por diversas vezes não possuem o hábito da leitura fora 
de sua zona de atuação, ou seja, que vá além dos conteúdos inerentes a sua 
área de atuação. 
 

 

Palavras-chave: Jovem, Leitura, Escola. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RESUMEN 
 
Esta investigación fue elaborada con el propósito de cuantificar y calificar el 
acto de lectura en la enseñanza media de la Escuela Estadual 19 de Julio, 
teniendo en cuenta todos los preceptos y conceptos acerca de la influencia e 
incentivo por parte de los profesores y la escuela al acto de leer, o es decir, 
intentar identificar la existencia de problemas y impedimentos a esta práctica, 
para que a través de esta constatación se pudiera realizar algún tipo de 
intervención pedagógica para que la comunidad salga beneficiada, así como 
motivada al acto de la lectura, estableciendo un precedente a todas las 
instituciones de enseñanza y presentando una importante vertiente a ser 
trabajada en la enseñanza media. De esta forma demostrar y presentar el 
precepto de que la lectura es de suma importancia en la vida académica de 
cada individuo, además de inferir sobre la importancia de la lectura a los 
profesores que en varias ocasiones no poseen el hábito de la lectura fuera de 
su zona de actuación, o es decir, que vaya más allá de los contenidos 
inherentes a su área de actuación. 
 
 
Palabras clave: Joven, Lectura, Escuela. 
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INTRODUÇÃO 
 

Tendo em vista os diversos contatos com alunos e com professores em 

sala de aula durante todo o período de estudos desta faculdade, na produção 

de trabalhos, palestras, aulas e estágios se tornou evidente perceber que os 

jovens estão trocando os livros pelas tecnologias, no entanto, podemos dizer  

que cabe não só a escola tentar resgatar o hábito de leitura dessa geração, 

incentivando e mostrando a importância da leitura para o desenvolvimento de 

uma sociedade crítica e autônoma, podendo tomar suas próprias decisões de 

acordo com as leituras feitas da situação no momento, mas também a todo o 

contexto social bem como a toda a comunidade escolar, ate mesmo porque 

para lidar com todo esse desenvolvimento tecnológico precisamos entender e 

conhecer como se deu esta produção tecnológica e isso só se dá através de 

estudo e leitura de diversas vertentes, ou seja, existe uma necessidade de 

priorização da leitura como forma de libertar o intelecto de cada aluno, afim de 

que este se torne uma pessoa de pensamento critico, um individuo que possui 

ideias, ideais e valores e os saiba defender e argumentar, e tudo isto só pode 

ser conseguido através da leitura. 

 Desta forma o professor e a sociedade precisam valorizar e 

disponibilizar espaços para que não só os alunos, mas a comunidade escolar 

de modo geral possa estar entrando em contato com leitura. Ao ler e interpretar 

a pessoa pode tirar suas próprias conclusões tomando partido e estabelecendo 

uma opinião, um ponto de vista a respeito de todo e qualquer assunto lido, 

sendo que de um mesmo texto pode se ter varias interpretações. Levando em 

consideração de que a leitura ode ser realizada não apenas de textos escritos 

mas de situações, conceitos, conexões históricas e diversas outras formas e 

situações que exigem um certo tipo de leitura.  

Nesse momento cabe ao professor ter compressão, pois quando for 

incentivar os alunos ao ato de ler textos e questiona-los sobre sua 

interpretação poderá ter varias respostas diferentes. Isso significa que existe 

certa diferença de entendimento dos alunos sobre o que leram.  

Deste modo foram levantadas as seguintes questões: os professores 

estão incentivando os alunos a ler? Os pais contribuem com a escola no que se 

refere ao aprendizado do aluno? Os professores estão empenhados em 
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diversificar os tipos de leitura para despertar o interesse do aluno? A 

responsabilidade no processo de ensino e aprendizagem do aluno é só do 

professor Ou é a comunidade escolar em conjunto com a família? Dessa forma 

podemos ver como a sociedade está lidando com a educação, pois sabemos 

que nesse processo necessitamos de todos para que haja um bom resultado. 

Desta forma podemos Identificar os objetivos desta pesquisa como 

sendo a elucidação sobre se os professores dão a devida importância no que 

se refere à leitura no ensino médio, analisar se os alunos demonstram 

interesse pelas leituras durante a aula, questionar se os pais contribuem com 

os professores no incentivo à leitura, identificar quais os tipos de leitura que os 

professores adotam em sala, Investigar o que os professores fazem para 

despertar o interesse dos alunos para o ato de ler. 

O tema proposto nesse trabalho foi criado após ter presenciado em sala 

de aula da E.E 19 de Julho de Peixoto de Azevedo a dificuldade que muitos 

alunos enfrentam ao fazer uma leitura mesmo estando no ensino médio. Tendo 

em vista que o mundo que nos cerca depende de entendimento e 

compreensão, porém sem leitura, o aluno tem dificuldade de interpretar e 

produzir novos textos de forma clara, no entanto é preciso ter o hábito de ler 

vários tipos de textos para que essa compreensão ocorra de forma mais 

simples onde o leitor possa tirar as próprias conclusões do que leu expondo 

assim sua opinião. 

 

Para aprender a ler, portanto, é preciso interagir com a diversidade de 
textos escritos, testemunhar a utilização que os já leitores fazem 
deles e participar de atos de leitura de fato; é preciso negociar 
conhecimento que já tem e o que é apresentado pelo texto, o que 
está atrás e diante dos olhos, recebendo incentivos e ajuda de 
leitores experientes. (PCNs 2001.p.56). 
 
 

A leitura faz parte de nosso dia a dia, em qualquer lugar que estivermos, 

encontraremos algo para ler, seja na rua, em casa, na escola, hospital, etc. A 

leitura muitas vezes, pode ser iniciada na escola com auxilio do professor, onde 

tem a intenção de estimular o aluno a buscar pelo saber oferecendo meios que 

venham despertar o interesse dos mesmos para essa prática que se torna 

necessária em nossa sociedade. Conforme afirma o PCNs (2001.p.57) “a 

leitura como prática, social é sempre um meio nunca um fim. Ler é resposta de 
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um objetivo, e uma necessidade pessoal”. Sendo assim todos temos que ter o 

habito de ler, não por obrigação, mas por necessidade que temos em 

desempenhar nossas funções na sociedade. 

. Pois é possível aprender, basta ensinarmos desde pequenas que isso 

irá fazer parte de toda sua vida, e, portanto tem que ter o mínimo de interesse 

pelo ato de leitura, que não seja apenas aquela por compromisso ou que 

muitas vezes dizem obrigatórias. 

 A leitura precisa ser prazerosa e interessante, ler pelo simples prazer de 

ler para compreender e obter conhecimento através das leituras informativas 

seja de um livro ou noticiário escrito ou de multimídia. 
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CAPITULO I 

 

ESTABELECENDO OS PROCESSOS DA LEITURA 

 Em se tratando de leitura sempre há diversas opiniões tanto sobre a sua 

importância quanto sobre a sua necessidade. As opiniões divergem muito, pois 

temos várias correntes a opinarem sobre esse tema. Temos os professores, os 

pais, as crianças, os jovens, os adultos e os idosos. E entre essa gama de 

correntes temos as subdivisões. Por isso, constatamos tantas discussões sobre 

a leitura dentro do contexto social. 

Entretanto, quero chamar aqui a sua atenção para a história da leitura. 

Não quero aqui me deter em fatos e datas mais clássicas ou direcionar esse 

texto para algo mais técnico ou didático, mas pretendo dar uma rápida 

pincelada sobre o que moveu a leitura das palavras. 

A palavra falada, as conversas, os bate-papos precederam a leitura da 

palavra escrita. As rodas de amigos em torno do fogo, as contações de lendas, 

o boca-a-boca vieram antes da palavra escrita e continuaram muito tempo 

depois dela surgir. Havia uma necessidade de expor tudo aquilo que era 

preciso “botar pra fora”. Pois a vontade de manter as relações de amizade ou 

até mesmo de um convívio entre os povos fazia com que as pessoas falassem. 

Mas a fala veio muito antes disso. A necessidade orgânica, como a 

alimentação, também utilizou a oralidade para ser saciada. Contudo, vemos 

que o homem da caverna, embora emitisse sons e tivesse lá os seus códigos 

verbais para se comunicar, ele utilizou de uma forma gráfica para marcar a sua 

existência: o desenho nas pedras. 

Dessa forma, encontramos aí um dos, senão o primeiro registro da 

necessidade gráfica da comunicação entre os seres. Nesse momento passou a 

existir a leitura gráfica. A oralidade necessitava de registro. E o homem começa 

a escrever. Hoje, cada povo tem os seus símbolos para registrar, graficamente, 

a sua oralidade. 

Assim podemos passar a refletir sobre a importância de cada forma de 

leitura, sendo ela escrita ou interpretativa, ou seja, se a leitura é de material 

gráfico ou de uma situação, reação etc. 
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1. A LEITURA E SEUS SIGNIFICADOS 

 Ler é saber decodificar os códigos linguísticos, imagens e situações. Na 

linguagem escrita, o aluno além de ler e escrever tem que interpretar textos nos 

diversos contextos em que estão inseridos. 

 

Na contemporaneidade, ler consiste em contribuir significado ao 
objeto de leitura que pode ser um texto, uma imagem estática ou em 
movimento. Com a leitura, as informações se agregam numa trama 
de conhecimento no qual podemos encontrar características formais, 
topológicas e cromáticas e também aos saberes já construído pelo 
leitor.( OCNs 2012, p.13) 
 
 

A leitura é fundamental e essencial para todos, dando suporte a todo o 

contexto seja escolar ou não. Segundo Antunes (2003, P.66) “A leitura é parte 

da interação verbal escrita, enquanto implica a participação cooperativa do 

leitor na interpretação e na reconstrução do sentido e das intenções 

pretendidas pelo autor”. 

Desta forma, perceber a leitura como processo fundamental do 

desenvolvimento humano e intelectual de cada individuo é de total necessidade 

e obrigatoriedade para o desenvolvimento acadêmico de cada pessoa, ou seja, 

sem a leitura não há a possibilidade de desenvolvimento no sentido intelectual 

de cada pessoa. 

Quando nos deparamos com uma situação seja ela qual for, 

descrevemos essa situação para que outra pessoa possa lê-la, onde ela terá 

ou não uma visão diferente da mesma situação.  

 
A leitura é então, uma operação que o leitor realiza num sistema 
convencional e “não toma nem o lugar do autor nem um lugar de 
autor. Inventa os textos outra coisa que não aquilo que era a 
‘intenção’ deles”. O sujeito/ leitor apropria-se do texto, e pelo 
“esquecimento” de que não é ele que conduz os sentidos, sente-se 
dono dos sentidos inferidos. (Oliveira,S.M, 2004, p.42, Apud OCNs 
2012, p.45) 
 

Através das leituras o aluno tira as conclusões dos textos lidos faz as devidas 

adaptações de acordo com seu ponto de vista referente ao que observou de 

novo, colocando seu posicionamento diante do tema em destaque. Sendo 
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assim ela não está tomando o lugar do autor, mas sim expondo sua 

interpretação em relação ao que leu. 

 

O processo de ensino e de aprendizagem da leitura e da escrita deve 
ser orientado por uma concepção discursiva de linguagem. Como 
atividade social, de comunicação, essa concepção de linguagem 
concebe o texto como o produto da interação entre os sujeitos, 
estando seu significado não na soma dos códigos, símbolos, gestos, 
sons e palavras que o constituem, mas na relação estabelecida entre 
os elementos e características que o formam e os sentidos 
constituídos pelo leitor/produtor. (OCNs 2012,p.27)  

 

A relação da leitura e escrita é muito importante no meio em que está 

inserido, pois oportuniza o aluno explorar o meio social e cultural criando 

situações reais ou fictícias em sua escrita, isso de acordo com que ele observa 

a sua volta expondo assim riquezas de detalhes ao que se observou. 

 

1.1. A NECESSIDADE DE SE APRENDER A LER. 

 

O processo de leitura começa mesmo antes das crianças serem 

alfabetizadas, pois já identificam objetos, símbolos e até mesmo gestos, etc. 

Quando olham figuras de cachorro ou qualquer outro animal já relacionam 

identificando-os na realidade.  

 
Quando ainda não sabem ler. As crianças já conhecem muita coisa 
sobre a leitura. Sabem que os familiares interagem com os sinais 
escritos para alcançar objetivos os mais diversos, que para elas se 
apresentam em materialidades que nós, os adultos, denominamos 
suportes. Os objetos requerem dos leitores uma atenção especial que 
a criança ainda não capta plenamente, embora já assimile algumas 
de suas funções. Sobre por exemplo, que alguns daqueles objetos 
orientam o ir e vir nas ruas; outros conduzem tarefas que fazem parte 
da rotina diária dos adultos; mostram textos e imagens e ainda 
permitem que o adulto escreva. (Machado 2003) 
 

 O processo de socialização no ambiente escolar já tem contato com 

textos escritos, mesmo que a intenção ainda não seja ensinar a ler. Geralmente 

as leituras feitas pelos professores são frequentes nas series iniciais, 

estimulando assim os alunos a lerem, mas conforme vão avançando esse ato 

vai deixando de existir, justamente no momento que esses alunos mais 

precisam de exemplos de leitores a ser seguidos. 
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A leitura, como prática social, é sempre um meio, nunca um fim. Ler é 
resposta a um objetivo, a uma necessidade pessoal. Fora da escola, 
não se lê só para aprender a ler, não se lê de uma única forma. Cada 
qual, por sua vez, exige uma modalidade de leitura. Formar leitores é 
algo que requer, portanto, condições favoráveis para a prática de 
leitura, são com bons materiais de leitura e com adultos leitores. 
(PCNs, 1997, P.43apud Sousa & Souza) 

 
 

A leitura ajuda a o ser humano no desenvolvimento da escrita e 

interpretação, tornando-os pessoas críticas capazes de ter suas próprias 

conclusões sobre o que se lê e a literatura muitas vezes contribui para esse 

desempenho de leitura e analise através da associação do que está escrito 

com o que está ilustrado. 

 

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. Não se trata simplesmente de extrair informação da 
escrita, decodificando-a letra por letra, palavra por palavra. 
(PCNs,1997,P41)  
 

Essa construção pode ser percebida quando se da oportunidade para o 

aluno expressar o que ele entendeu dessa leitura, cada aluno irá interpretar de 

uma forma diferente seja oral, escrita ou desenho. O professor não pode 

deduzir que um aluno entendeu o texto de uma forma todos também 

entenderam. 

A leitura constitui-se em fator decisivo de estudo, pois propicia a 
ampliação de conhecimentos, a obtenção de informações básicas ou 
específicas, a abertura de novos horizontes para a mente, a 
sistematização do pensamento, o enriquecimento de vocabulário e o 
melhor entendimento do conteúdo das obras. É necessário ler muito, 
continuada e constantemente, pois a maior parte dos conhecimentos 
é obtida por intermédio da leitura: ler significa conhecer, interpretar, 
decifrar, distinguir os elementos mais importantes dos secundários e, 
optando pelos mais representativos e sugestivos, utilizá-los como 
fonte de novas ideias e do saber, através dos processos de busca, 
assimilação, retenção, crítica, comparação, verificação e integração 
do conhecimento: Por esse motivo, havendo disponíveis muitas 
fontes para leitura e não sendo todas importantes, impõe-se uma 
seleção. ( Marconi & Lakatos 2003p.19) 

 

No ensino Médio o professor precisa diversificar os tipos textuais a 

serem lidos, levando em conta a capacidade do aluno em identificar e 

interpretar as informações obtidas nos textos. Segundo Antunes (2003 p.70) 

Apud Souza “A leitura é uma atividade de acesso ao conhecimento produzido, 
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ao prazer estético e, ainda, uma atividade de acesso às especificidades da 

escrita”. A leitura é essencial para o aprendizado da escrita, os alunos irão 

identificar os códigos ao observa-lo nas leituras facilitando assim o seu 

desempenho escolar em todas as áreas do conhecimento. 

 

O desenvolvimento de capacidades de leitura e de escrita é 
indispensável no processo da compreensão da realidade para o 
exercício da cidadania como uma das condições para a 
transformação social. Pela leitura, o estudante tomará contato não 
apenas com o conhecimento produzido à sua volta, podendo construir 
um panorama da realidade em que vive, e empregá-los nos textos 
que vier a produzir, mas também com o prazer estético proporcionado 
pelos textos literários. (OCNs 2012,p.44) 
 

Os Leitores terão facilidade em narrar uma história, escrever textos 

diversificados, pois através da leitura ele irá adquirir conhecimentos de 

expressões e significados de palavras desconhecidas para enriquecer seu 

vocabulário. Além do conhecimento de mundo que ele pode adquirir através da 

experiência e do ato de leitura. 

 

 

A leitura em voz alta feita pelo professor não é uma prática muito 
comum na escola. E, quanto mais avançam as séries, mais incomum 
se torna, o que não deveria acontecer, pois, muitas vezes, são os 
alunos maiores que precisam de bons modelos de leitores. Na escola, 
uma prática de leitura intensa é necessária por muitas razões. Ela 
pode: amplia a visão de mundo e inserir o leitor na cultura letrada; 
estimula o desejo de outras leituras; possibilitar a vivência de 
emoções, o exercício da fantasia e da imaginação; permitir a 
compreensão do funcionamento comunicativo da escrita: escreve-se 
para ser lido; expandir o conhecimento a respeito da própria leitura; 
aproximar o leitor dos textos e os tornar familiares---- condição para a 
leitura fluente e para a produção de textos; possibilitar produções 
orais, escritas e em outras linguagens; informar como escrever e 
sugerir sobre o que escrever; ensinar a estudar; possibilitar ao leitor 
compreender a relação que existe entre a fala e a escrita; favorecer a 
aquisição de velocidade na leitura; favorecer a estabilização de 
formas ortográficas. Uma prática intensa de leitura na escola é, 
sobretudo, necessária, porque ler ensina a ler e a escrever. (PCNs 
1997, p 47). 

 

 Portanto, a leitura deixa a mente livre para imaginar, e percorrer todos os 

caminhos que o ser humano deseja isso tudo sem sair do lugar, apenas nas 

leituras de livros, revistas, jornais entre outros. E isso ajudará nas produções e 

interpretações de textos, seja em sala de aula ou em qualquer outro ambiente, 
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ler é estar em outro mundo meio a natureza, em outras cidades, sentir se 

presente em vários ambientes em um único momento. 

 

A leitura, bem como a escrita, são produções da experiência humana 
que a história social promoveu e, do ponto de vista da aprendizagem, 
correspondem a práticas valorizadas na transmissão cultural: ser 
analfabeto é estigma grave em nossa sociedade. Tanto assim que a 
instituição pública, responsável pelo patrimônio cultural preservado, 
está assentada sobre o ler e escrever e a educação formal ou 
informal considerando a importância de recolher e registrar o vivido, 
formando-o como narrativas ou relatos. (YUNES 2002 p.35-36 apud 
SOUZA) 

 

Ler é despertar o interesse do aluno em produzir sentidos no ato da 

leitura, para que possa aflorar à imaginação, nos textos escritos ou nas figuras 

que reproduzem vários outros textos. A leitura pode ser um meio de 

construirmos pensamentos e reflexões, pois quando lemos passa um cenário 

de acontecimentos onde podemos refletir a realidade do cotidiano. 

 Produzindo assim outros significados para o texto lido, para que tornem 

leitores competentes, é preciso muito esforço por parte do aluno e do 

professor, pois os alunos precisam confiar no professor que será o pilar dos 

mesmos dando suporte nas horas necessárias. 

 

1.2. A LITERATURA COMO FERRAMENTA NO PROCESSO DE LEITURA 

 

A literatura é importante para formar cidadãos críticos e adultos capazes 

de enfrentar a vida com suas diversidades, pois ela pode ser trabalhada de 

forma divertida e prazerosa através de cantigas, brincadeiras de rodas, contos 

de fadas, narrativas entre outros. 

 A literatura deve ser usada de acordo com a idade da onde a linguagem 

de cada obra possa ser entendida e assimilada facilmente pelos leitores sendo 

crianças, jovens ou adultos. 

 

A literatura não é cópia do real, nem puro exercício de linguagem, 
tampouco mera fantasia que se asilou dos sentidos do mundo e da 
história dos homens. Se tomada como uma maneira particular de 
compor o conhecimento, é necessário reconhecer que sua relação 
com o real é indireta. Ou seja, o plano da realidade pode ser 
apropriado e transgredido pelo plano do imaginário como uma 
instância concretamente formulada pela mediação dos signos verbais 
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(ou mesmo não verbais conforme algumas manifestações da poesia 
contemporânea). Pensar sobre a literatura a partir dessa autonomia 
relativa ante o real implica dizer que se está diante de um inusitado 
tipo de diálogo regido por jogos de aproximações e afastamentos, em 
que as invenções de linguagem, a expressão das subjetividades, o 
trânsito das sensações, os mecanismos ficcionais podem estar 
misturados a procedimentos racionalizastes, referências indiciais, 
citações do cotidiano do mundo dos homens. (PCNs, 1997. p. 29, 30). 
 

 A literatura mexe com imaginário do leitor sendo desafiado como ser 

humano a expressar seus pensamentos e opiniões, através da linguagem oral 

ou escrita. A literatura ajuda o leitor a realizar suas tarefas a partir de objetivos 

e conhecimentos obtidos da vivencia, ou seja, conhecimento que vem dos pais 

e avós por meio de experiências vividas ou parlendas que passam de geração 

para geração. 

A ativação do conhecimento prévio é, então, essencial à 
compreensão, pois o conhecimento que o leitor tem sobre o assunto 
que lhe permite fazer as inferências necessárias para relacionar 
diferentes partes discretas do texto num todo coerente. Este tipo de 
inferência, que se dá como decorrência do conhecimento de mundo e 
que é motivado pelos itens lexicais no texto é processo inconsciente 
do proficiente. (KLEIMAN, 1997.p.25 Apud CARVALHO & 
CARVALHO) 
 

 O estudante precisa estar em contato constante com a leitura na escola, 

essa leitura pode começar com pequenas frases ate chegar às narrativas mais 

extensas. Para que assim gradativamente comece a desenvolver o hábito e o 

gosto pela leitura, nesse momento a literatura é de fundamental importância no 

desenvolvimento de leitura das crianças, adolescentes, jovens e adultos.  

 

É função e obrigação da escola dar amplo e irrestrito acesso ao 
mundo da leitura, e isto inclui a leitura informativa, mas também a 
leitura literária; a para fins programáticos, 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) 
 

Um texto não é definido pelo tamanho, temos vários tipos de textos, 

imagens e símbolos que podem ser compreendidos facilmente. Na literatura 

não é diferente temos poemas, contos, narrativas, entre outros, onde facilita 

trabalhar com alunos com dificuldades na leitura, por esses gêneros serem 

ilustrados facilita a compreensão do aluno onde ele irá fazer a leitura da escrita 

e também das imagens. 
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É na escola, portanto, que sua aprendizagem sistemática e formal 
será estimulada. Nesse percurso, é preciso não esquecer as práticas 
de leitura/escrita associadas ao uso das novas tecnologias, que 

exigem o desenvolvimento de processo de virtual/digital dos 
estudantes. As caraterísticas do hipertexto, por exemplo, impõem 
uma “reconfiguração” dos conceitos tradicionais de texto e 
leitura.(OCNs 2012,p.46) 
 

Esse processo de incentivo aplica-se a todos os estudantes. Que 

necessitam de incentivo para ler, principalmente neste momento em que 

vivemos com os desenvolvimentos tecnológicos muitas vezes os livros são 

esquecidos até mesmo por falta de incentivo e comodismo tanto do professor 

em instigar esse aluno a ler quanto da família que não impõe limites no que se 

refere o uso das tecnologias. 

 

As obras de literárias são produzidas com linguagem diferenciadas, 
recriadas, criativa, que lança mão de recursos múltiplos para se 
aproximar ao máximo, âmbito da limitação da palavra, da 
representação das sensações situações humanas, que busca sentido 
nos próprios materiais artísticos que tomam como substância para 
construir seu corpo, procedimentos que comprovam, na sua leitura, 
um indescritível prazer, enlevo, satisfação interior, cumplicidade, 
reflexão fecunda e ampla sobre o mundo, capaz de levar o leitor a 
uma mudança interior e à ação para melhorar o seu entorno. Embora 
as obras literárias possam apresentar esse caráter utilitário, não é o 
objetivo dela ou das outras artes. (OCNs 2012,p.105) 
 

 No momento de leitura o professor deverá apresentar possibilidades 

para a interpretação de cada aluno. Uma história que poderá possibilitar em 

todos os leitores visões diferentes, onde um acha maravilhosos o outro pode 

não achar, através dessas obras os alunos podem observar alguns 

ensinamentos que estão nas entrelinhas, mas para alguns não irá passar de 

uma simples leitura, vai depender da interpretação de cada um. 

Para Brandão & Rosa apud Souza (2011, p. 26) “as professoras nem 

sempre permitem que as crianças visualizem suas formas escritas sendo 

incentivados a imitar a leitura feita pela professora”.  

É muito importante permitir que os alunos possam explorar todas as 

possibilidades de leitura para que possam ter sua própria interpretação do que 

foi lido, ou seja, o professor precisa explorar esse livro com os alunos analisar 

capa, saber quem é o autor, questionar o aluno sobre o desfecho da história 

entre outros. 

 



25 

A literatura já a muito inaugurou uma outra língua, para a qual se 
busca compreensão, interpretação, na emergência da comunicação: 
os adolescentes abreviam muito as palavras e retiram acentos e 
sinais de pontuação, “fonetizando-as”. Não é possível que a escola, 
os professores de língua portuguesa, ou quem quer que seja, poste-
se contra essa língua abreviada, subentendida. Por exemplo:”q q vc 
tah fazdo?” (O que você está fazendo?”) é uma vestimenta diferente 
para a linguagem coloquial. É preciso trazê-la para sala de aula, 
contextualizá-la, valorizá-la e mostrar aos estudantes que há outras 
possibilidades de escritas além desta que eles   adaptaram para 
resolver seu problema de velocidade de comunicação.(OCNs 
2012,p.106) 
 

 A literatura é essencial para o desenvolvimento do leitor facilitando 

assim seu conhecimento da norma culta da língua portuguesa através da 

leitura, o professor na sala de aula é o mediador para mostrar a importância 

dos livros no desenvolvimento da escrita e também a oralidade.  

Segundo Brandão & Rosa Apud Souza (2011 p.26) “É possível ainda 

estimular as crianças a fazer leituras diversas tentando antecipar o que está 

escritos em notícias, anúncios, embalagens, convites, legendas e outros textos 

ou propor as crianças a leitura de livros de literatura”.  

Essa leitura que indica Brandão &Rosa pode estar trabalhando com 

todos os estudantes desde as séries iniciais até o ensino médio, pois os itens 

de leitura citado pelos autores está inserido no contexto social. 
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CAPITULO II 

 

AS INTERAÇÕES ENTRE ESCRITA E LEITURA 

  

Desde que a humanidade tomou consciência do poder intelectual que 

desenvolve, esta vem criando meios e técnicas que facilitem e aprimorem seus 

conhecimentos, na busca de conhecer-se e conhecer o mundo se expande à 

sua volta, buscando na escrita, na codificação e decodificação, registrar sua 

história, adaptando-se aos vários fatores que, paulatinamente, iam se inserindo 

a esta história modificando-a de forma quase que irreversível. 

O que antes era obscuro, descontextualizado, paradoxo, ganha novas 

perspectivas mediante o domínio da natureza, dos símbolos, da fala, da 

escrita/leitura. O homem passa a imperar a partir do domínio de todos esses 

signos naturais, linguísticos, históricos, que passam a se entrelaçar à cultura, à 

sociedade e à vida da humanidade. Ler e escrever tornou-se algo tão 

importante que ele não mais se via alheio aos acontecimentos, uma vez que 

registrar fatos do dia-a-dia era, agora, imprescindível para perpetuar a sua 

espécie. 

A partir de então, a educação, que antes era destinada para poucos, 

para os nobres, ganha novos paradigmas, ampliando-se cada vez mais, com o 

intuito de edificar para sempre a inteligência humana. O ato de ler ganha novos 

significados, enraizando definitivamente, quer seja através de papiros, 

panfletos, livros, revistas, jornais, entre outros. O mundo letrado avança e 

passa a representar grandes progressos para o homem, permitindo a absorção 

de novos conhecimentos, tomada de consciência de seus valores, direitos e 

deveres, permitindo a sua inserção no mundo ainda mais dinâmico e 

globalizado. 

Neste ponto, a ação da família é fundamental propondo-se situação em 

que a criança participe de atos de leitura e escrita, enquanto interlocutor. 

Contudo, a família de hoje não mais se reveste de valores éticos, morais, 

sociais e educacionais como outrora, fazendo com que seus filhos adquiram 

novos hábitos que os distanciam da educação difundida pela escola. Associado 

a isto, um outro fator vem a se tornar preponderante: a falta de políticas 
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públicas de qualidade, apoio e incentivo à educação, para que esta realmente 

seja boa e de qualidade. 

Através dessas deficiências, a educação começa a caminhar com 

passos mais lentos, ociosos, falhando onde mais deveria se fazer presente, 

contribuindo para que os discentes não encontrem nela um pilar de 

sustentação para a construção de sua própria cidadania, abrindo um abismo 

imensurável no ensino-aprendizagem. Associado à carência familiar, o discente 

se depara com uma situação que o deixa desprovido de recursos e motivações 

para poder prosseguir na própria alfabetização, tornando-o descompromissado 

com o seu aprender. 

  

2. ESCRITA X LEITURA: Um Conceito Pré-estabelecido 

 

A escrita é de fundamental importância para a humanidade, não 

existiriam histórias se não fosse à escrita, o aprendizado é passado de geração 

para geração através da oralidade, mas é a escrita que o deixa registrados em 

livros, revistas entre outros, isso ocorre para que não se percam detalhes de 

fatos que já ocorreram. 

 

...A escrita na escola, assim como nas praticas sociais fora da escola, 
realiza-se situada num contexto, orienta-se por algum objetivo, tem 
alguma função e se dirige a algum leitor. O objetivo geral do ensino 
de redação é proporcionar aos alunos o desenvolvimento da 
capacidade de produzir textos escritos de gêneros diversos, 
adequados aos objetivos, ao destinatário e ao contexto de circulação. 
(CARVALHO, 2006, p.22 apud Souza) 
 

Através da escrita podemos comunicar e se expressar entre a 

sociedade, sendo que as mesmas se manifesta de diversas formas em 

diferentes culturas. Escrever não é dom, mas sim dedicação e muita leitura, 

quando isso ocorre o aluno tem um bom desempenho nas produções e 

interpretação de textos, facilitando assim seu desenvolvimento escolar. 

 

Portanto escrever é uma maneira de por em prática vários objetivos, 
tais como: registrar uma receita, anotar um endereço, mandar 
recados, entre outros, a final precisamos da escrita a todo o momento 
de nossa vida, seja em casa, na escola, no meio social, em toda parte 
precisamos que ela esteja presente. Para escrever é preciso planejar 
o que vai ser escrito de acordo com as características do contexto, é 
necessário saber redigir o que foi planejado, saber revisar o que foi 
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escrito e preciso também saber reescrever o texto corrigindo os erros 
ortográficos. (Sousa & Souza 2014) 
  

De acordo com (Gomes, 2009, p.114) (apud Sousa & Souza) “escrever é 

um ato vinculado à prática social num mundo que exige, cada vez mais, a 

escrita, ela é feita sempre com um proposito social”. 

 Na sociedade com o modernismo em que vivemos a leitura e escrita é 

fundamental, até mesmo para saber utilizar os aparelhos tecnológicos 

precisamos ler para saber o que estamos fazendo. 

 

Ensinar a escrever textos torna-se uma tarefa muito difícil fora do 
convívio com textos verdadeiros, com leitores e escritores verdadeiros 
e com situações de comunicação que os tornem necessários. Forra 
da escola escrevem-se textos dirigidos aos interlocutores de fato. 
Todo texto pertence a um determinado gênero, com uma forma 
própria, que se pode aprender. Quando entram na escola, os textos 
que circulam socialmente cumpre um papel modelizado, servindo 
como fonte de referência, suporte da atividade intertextual. A 
diversidade textual que existe fora da escola pode e deve estar a 
serviço da expansão do conhecimento letrado do aluno. (PCNs 
1997,p.28) 

 

E necessário que o aluno tenha contato com diversos textos, para que 

assim possa ter uma boa escrita sabendo diferenciar os gêneros de acordo 

com cada leitura.  

No entanto a leitura não pode ser só na sala de aula, essa diversidade 

textual precisa ser explorada pelo aluno, e o professor precisa relacionar as 

possibilidades de leitura e produção de texto, tanto dentro da sala quanto na 

sociedade em que esse aluno está inserido. 

 

Na produção escrita, o estudante tanto utilizará as informações 
obtidas pelas diversas leituras, em gêneros distintos e em textos 
diversificados, quando colocará em prática o conteúdo apreendido 
sobre os gêneros do discurso. As propostas de produção escrita, 
desse modo, deverão indicar claramente a relação interativa que se 
estabelece nesse processo para que o estudante escreva sempre 
levado em conta um fato básico: tudo o que é escrito é dirigido a 
alguém, com uma determinada intenção e em um contexto específico, 
assim como tudo o que é falado. (OCNs 2012,p.45) 
 

Ao escrever o aluno ou escritor precisa deixar claro o que pretende dizer 

e para quem pretende dizer, ou seja, quem irá ler este texto, delimitando 

através das palavras quem será seu publico alvo que ele pretende atingir. 
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2.1. COESÃO E COERÊNCIA  

A coesão é ligação harmônica entre os elementos textuais, é nessa 

ligação que percebemos se o texto tem sentido nas frases, determinando as 

ideias dos parágrafos e proporcionando assim a compressão, interpretação e 

expressões deste texto em sua forma escrita e também através das leituras, 

compreendendo assim seu significado. 

Segundo (KÖCHE, 2006, p.25 Apud Sousa & Souza) “A coesão 

possibilita a ligação dos elementos que constituem o texto e gera uma 

interdependência interna organizada. Existem diferentes estratégias de coesão 

que dependem das escolhas do autor e das intenções comunicativas”. A 

coesão nos permite entender o texto onde as frases fazem ligação uma com a 

outra. É através de muita leitura que o aluno irá construir essa percepção. 

A coesão e coerência são peças importantes em um texto escrito, pois é 

através delas que o texto ganha sentido, fazendo com que transmita uma 

mensagem clara que possa ser compreendida pelo leitor. Para Marcuschi 

(1983,p.35 Apud Fávero):“Um texto não pode manter o tempo todo suas 

entidades indefinidas, pois elas não seriam localizáveis no universo cognitivo” 

O texto não terá coerência se o escritor não souber fazer as devidas 

ligações. Com um texto coerente o leitor consegue ler e compreender com 

facilidade. 

Podemos estabelecer então um paralelo entre a leitura e a escrita 

correta, ou seja, não é possível se realizar uma boa interpretação se houver 

falhas na escrita, assim podemos concluir que uma depende da outra para que 

haja verdadeiramente uma real construção de conhecimento. 

A coerência é a ligação existente entre as ideias de um texto, deixando-o 

compreensível (Platão & Fiorin, 2007, p.261 Apud Sousa &Souza) “afirmam 

que um texto coerente é um conjunto harmônico, no texto coerente não há 

nenhuma parte que não se socialize com as demais”.  A pessoa que tem o 

hábito de leitura é capaz de perceber essa harmonia assim que lê o texto. 

 

Ler e escrever, com autonomia, envolve domínios cognitivos, tais 
como: reconhecer e produzir diferentes gêneros discursivos, 
adequando-os às situações comunicativas; reconhecer e respeitar as 
variedades linguísticas; identificar recursos linguísticos- discursivos 
presentes nos textos orais ou escritos (implícitos, ironias, 
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subentendidos, etc.), bem com o efeito de sentido resultante de seu 
emprego; desenvolver a argumentação oral e escrita como forma de 
participação social, em busca da autonomia e da cidadania, dentre 
outras. (OCNs 2012, p.28) 

Portanto para ter uma boa escrita e compressão de texto é necessário 

que se tenha o hábito de leitura, esse processo é indispensável para que o 

entendimento dos textos que circula socialmente seja facilitado. 

 

METODOLOGIA 
 

Para Ander-Egg (1978p. 28) Apud Marconi & Lakatos a pesquisa é um 

"procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico, que permite descobrir 

novos fatos ou dados, relações ou leis, em qualquer campo do conhecimento". 

A metodologia é o processo em que se decide como será a pesquisa e nesse 

momento levantamos hipóteses de acordo com o problema relacionado ao 

tema, a partir desses levantamentos iremos observar os métodos que 

utilizaremos para realizar essa pesquisa. 

 

Assim, o método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais 
que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo - 
conhecimentos válidos e verdadeiros -, traçando o caminho a ser 

seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. 
Todas as ciências caracterizam-se pela utilização de métodos 
científicos; em contrapartida, nem todos os ramos de estudo que 
empregam estes métodos são ciências. Dessas afirmações podemos 
concluir que a utilização de métodos científicos não é da alçada 
exclusiva da ciência, mas não há ciência sem o emprego de métodos 
científicos. (Marconi & Lakatos 2003p. 84). 
 

 A escolha por essa pesquisa ajudou a compreender o porquê a maioria 

dos alunos não gostam e não se interessam pela leitura. O método utilizado foi 

através de pesquisas bibliográficas e pesquisa de campo com utilização de 

questionários direcionados aos professores. 

Este trabalho foi realizado na Escola Estadual 19 de Julho de Peixoto de 

Azevedo Mato Grosso, a pesquisa se deu através de questionários com os 

professores que atuam nesta instituição.  

A Escola Estadual “19 de Julho” fica localizada à Rua Cristal, nº 314, Bairro 

Centro, no município de Peixoto de Azevedo/MT. Foi criada pelo Decreto Nº 

232 e publicado no diário oficial do dia 26 de setembro de 1983, página 04. É 

mantida pela rede oficial de Ensino do Estado de Mato Grosso, através da 
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Secretaria de Estado de Educação (Convênios: PDE, PDDE e Merenda 

Escolar).   

Por estar localizada em um lugar centralizado, atende a diversos bairros 

da cidade, onde a clientela é diversificada. Os alunos aqui atendidos no ano de 

2018 tem faixa etária entre 14 a 18 anos, no período diurno, sendo 13 turmas 

no período matutino, 11 turmas vespertinas, o período noturno funciona com 08 

turmas, com alunos acima de 18 anos, salvo alguns alunos menores de idade 

que estudam a noite por questões particulares, com a autorização dos pais.  

A escola hoje possui 14 salas sendo uma de recurso, biblioteca, cozinha 

com dispensa, sala de coordenação, diretoria, almoxarifado, sala de 

professores com dois banheiros masculino e feminino, refeitório, sala de vídeo, 

quadra coberta, secretária, laboratório de informática, 05 laboratórios Brasil 

Profissionalizante, sendo: 01 de biologia, 01 de física, 01 de química, 01de 

matemática, e 01 de informática, banheiros masculinos e femininos.  

Segundo Lakatos e Marconi (2009, p.108) “e permite a utilização de 

tratamento estatístico que possibilita compensar erros amostrais e outros 

aspectos relevantes para a representatividade e significância de amostra”. 

Para a realização deste trabalho foi utilizada pesquisas bibliográficas e 

pesquisa de campo através de questionário direcionado aos professores do 

ensino médio onde os mesmos foram escolhidos de forma aleatória. 

Os dados foram coletados através de questionários contendo 12 

perguntas fechadas, foram entrevistados 10 professores de forma aleatória. 

A análise dos dados coletados foi realizada com os professores do 

ensino médio da Escola Estadual 19 de Julho onde foram aplicados 

questionários contendo 12 perguntas fechadas, os mesmos foram escolhidos 

de forma aleatória, para obtenção dos resultados pretendidos na pesquisa. 

 

Tempo e área de atuação. 

Neste momento da pesquisa de campo, foi verificado o tempo de 

atuação dos professores, para que pudéssemos entender o quantitativo de 

experiência dos indivíduos que ali trabalham no intuito de entender os pontos 

positivos e negativos desta instituição pesquisada.  



32 

CAPITULO III 

3. ENTENDENDO O PROCESSO DE LEITURA NO CAMPO DE PESQUISA 

Neste momento da pesquisa foram elaborados diversos questionários 

para obtenção de respostas e conceptualização de todos os dados e 

informações que poderiam ser elencadas pelos entrevistados. 

Desta forma, seria necessário entender e estabelecer todos os 

processos de leitura relacionados a vertente estudada, tais como, as 

motivações dos alunos e professores no incentivo a leitura, ou seja, obter 

respostas e esclarecimento sobre a ideia de como deve ser trabalhado a leitura 

nas escola. 

Assim, pode-se considerar que os dados deste estudo, embora 

permitam apenas falar de relações de coocorrência e não de causalidade, 

possibilitam-nos supor que as habilidades de leitura e escrita caminham 

paralelamente em sua construção. 

 A sociedade vê a escola como espaço privilegiado para o 

desenvolvimento da leitura, já que é nela que se dá o encontro decisivo entre a 

criança e a leitura. Considerando essas colocações, todo estudante deve ter 

acesso à leitura em boas condições, de forma estruturada, pensada e 

organizada, tendo em vista o processo de construção dessas habilidades. 

Neste ponto, destaca-se a importância da intervenção mediadora do 

professor e da ação sistematizada da escola na qualificação de ações 

indispensáveis à cidadania e à vida em sociedade, para qualquer estudante, 

como é o ler e escrever. 
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3.1. Resultados e discussões 

Gráfico I - Tempo de atuação dos professores da E.E 19 de Julho de 

Peixoto de Azevedo- MT em porcentagem 

 

 

Tabela I - Tempo de atuação dos professores da E.E 19 de Julho de 

Peixoto de Azevedo - MT 

 

Número 
de 

Ordem 

Anos de atuação Total de Resposta Percentual % 

1º Entre 2 e 5 anos 1 10% 

2º De 5 a 8 anos 5 50% 

3° 

4° 

De 8 a 15 anos 

Mais de 15 anos                            

1 

3 

10% 

30% 

Total 10 100% 

 

Podemos perceber pelo gráfico e pelos dados apresentados que não 

existem professores inexperientes ou com falta de experiência em sala bem 

como com o tato e o lidar com os diversos grupos de alunos. 

Sendo 50% dos profissionais entrevistados detentores de 5 a 8 anos de 

experiência, desta forma pode-se estabelecer que através desta experiência 

em anos, obtidas pelos professores pode ser um período adequado a 

apresentar e elaborar uma boa aula. 
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Desta forma, foi realizado também uma segunda pesquisa e convertida 

em gráfico a respeito das áreas de atuação dos professores da unidade em 

questão, segue abaixo gráfico dos dados levantados. 

 

Gráfico II - A área de atuação dos professores da E.E 19 de Julho de 

Peixoto de Azevedo- MT em porcentagem 

 

 
Tabela II - A área de atuação dos professores da E.E 19 de Julho de 

Peixoto de Azevedo- MT 

 

Número 
de 

Ordem 

Área de atuação Total de Resposta Percentual % 

1º       Linguagens  2 20% 

2º 

3° 

4° 

      Matemática  

      Ciências Humanas 

      Ciências Natureza 

2 

4 

2 

20% 

40% 

20% 

 Total 10 100% 

 

 

Na pesquisa realizada com os professores do ensino médio da Escola 

Estadual 19 de Julho de Peixoto de Azevedo foram aplicados questionários 

onde foi perguntado o tempo de atuação na educação e 10% desses 

professores trabalham na educação entre 2 e 5 anos, 50% de 5 a 8 anos, 10% 

de 8 a 15 anos e 30% mais de 15 anos. Dos professores entrevistados 20% 
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atuam na área da linguagem, 20% matemática, 40%ciências humanas e 

20%ciência da natureza.  

A área de ciências humanas é a que possui maior quantidade de 

profissionais na escola em questão, sendo uma área embasada na leitura e 

análise de textos, deveriam refletir mais no incentivo aos alunos.  
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3.2. A deficiência de leitura no ensino médio 

Estabelecido um parâmetro sobre a funcionalidade e experiência dos 

professores resta saber os índices de contato dos alunos sobre a leitura, sendo 

estes os motivos apresentados pelos mesmos para o interesse ou a falta de 

interesse dos mesmos. 

Gráfico III - A deficiência de leitura dos alunos da E.E 19 de Julho de 

Peixoto de Azevedo-MT na visão dos professores em porcentagem 

 

Tabela III - A deficiência de leitura dos alunos da E.E 19 de Julho e 

Peixoto de Azevedo - MT na visão dos professores  

Número 
de 

Ordem 

A deficiência na 
leitura 

Total de Resposta Percentual % 

1º  Tem dificuldade 4 40% 

2º 

3° 

4° 

 Falta de interesse 

 Não gostam 

 Não sabem 

4 

2 

0 

40% 

20% 

0% 

 Total 10 100% 

 

Na tabela apresentada bem como no gráfico podemos perceber que existe um 

alto índice de alunos com dificuldade em ler cerca de 40%, com tudo não 
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existem alunos que não o sabem, na mesma média dos que tem dificuldade 

existe um grupo que não o lê por simples falta de interesse.  

O que demonstra apenas que os professores devem encontrar uma 

maneira de fazer com que os alunos se sintam instigados a leitura ao ato de 

ler, fazer com que estes tenham prazer na leitura e que possam compreender a 

importância deste ato. 
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Tabela IV - Os alunos da E.E 19 de Julho de Peixoto de Azevedo- MT 

demostram interesse em ler durante as aulas 

Número 
de 
Ordem 
 

Interesse de ler em 
sala 

Total de Resposta Percentual % 

1º Às vezes 7 70% 

2º 

3° 

Nunca 

Sempre  

1 

2 

10% 

20% 

  Total 10 100% 

 

Neste outro levantamento realizado com novo questionamento, os 

alunos responderam sobre o interesse em ler nos momentos de aula, e os 

mesmos apenas responderam que “às vezes” sentem interesse em ler durante 

as aulas, esta informação nos leva a entender que aulas partindo de um 

interesse comum aos alunos e que vão de encontro aos conteúdos 

estabelecidos podem se tornar mais produtivas devido ao nível de interação e 

comprometimento dos mesmos, o que é mostrado também no gráfico a baixo. 

 
Gráfico IV - Os alunos da E.E 19 de Julho de Peixoto de Azevedo- MT 

demostram interesse em ler durante as aulas em porcentagem. 

 
Quanto às motivações para a falta de interesse destes, um novo levantamento 

foi realizado, para entender e constatar quais seriam estas, ao encontrar estes 

problemas será de fato muito mais fácil estabelecer quais medidas serão 

tomadas para sanar estes problemas. 
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Tabela V – Motivo da dificuldade de leitura dos alunos da E.E 19 de Julho 

Peixoto de Azevedo- MT 

 

Número 
de 
Ordem 

Motivo da dificuldade 
em ler 

Total de Resposta Percentual % 

1º Falta de interesse do 
aluno 
 

3 30% 

2º 
 
 
3° 
 
 
4° 

Falta de incentivo dos 
pais 
 
Deficiência da 
alfabetização 
 
O avanço das 
tecnologias 

2 
 

 
3 
 

                 
               2 

20% 
 
 

30% 
 
 

               20% 

  Total 10 100% 

 
 
Gráfico V – Motivo da dificuldade de leitura dos alunos da E.E 19 de Julho 

Peixoto de Azevedo- MT em porcentagem 

 
Quando perguntado aos professores o ponto de vista deles sobre os 

alunos do ensino médio no que se refere à leitura, obtive as seguintes 

respostas: 40% disseram que eles têm dificuldades, 40% afirmaram a falta de 

interesse dos alunos e 20% falaram que os alunos não gostam de ler. 

Foi realizada a seguinte pergunta aos professores, durante suas aulas 

os alunos demonstram interesse em ler quando solicitados? Onde 70% 

disseram que às vezes demonstram interesse, 10% disseram que os mesmos 
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nunca demostram interesse 20% disseram que eles sempre estão interessados 

a ler quando solicitados. Quando perguntado a opinião dos professores sobre o 

motivo das dificuldades de ler enfrentadas pelos alunos, 30% disseram que é a 

falta de interesse do aluno, 30% disseram ser a deficiência na alfabetização, 

20% disseram ser a falta de incentivo dos pais e 20% ressaltaram ser o avanço 

das tecnologias.  

 O aluno ao realizar uma leitura precisa ter consciência que esse ato é 

necessário para seu desenvolvimento escolar. Eles não têm o hábito de ler e 

ninguém pode obriga-los a terem o gosto pelos livros, mas cabe à escola e os 

pais incentivarem, a ter o hábito da leitura.  

  Os alunos devem se convencer de que a leitura traz para sua vida 

muitas vantagens e assim possam ter outra visão de mundo sobre as 

vantagens de saber ler e poder ler. Os avanços das tecnologias não devem 

interferir nesse processo de aprendizagem. Muitas vezes os alunos não estão 

sabendo usar as tecnologias ao seu favor no meio escolar, utilizando essas 

tecnologias a seu favor iria ter mais vantagem no aprendizado, unindo o útil ao 

agradável.  
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Tabela VI - O professor adota a prática de leitura na sala de aula do ensino 

médio da E.E 19 de Julho de Peixoto de Azevedo – MT 

 

Número 
de 
Ordem 
 

Prática de leitura Total de Resposta Percentual % 

1º Sim 7 70% 

2º 

3° 

Não 

As vezes 

0 

3 

0% 

30% 

  Total 10 100% 

 

Gráfico VI - O professor adota a prática de leitura na sala de aula do 

ensino médio da E.E 19 de Julho de Peixoto de Azevedo – MT em 

porcentagem. 

 
 

 
Como pode ser observada, a grande maioria dos professores 

entrevistados, adotam a pratica de leitura em sala de aula, fazendo com que as 

motivações para o pouco habito de leitura parta dos próprios alunos, desta 

forma, apenas realizar a inclusão literária nas aulas não é o suficiente, deve–se 

também realizar todo um trabalho de incentivo aos alunos e de 

deslumbramento em relação a leitura. 
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Tabela VII - Estratégia para praticar o ato de leitura em sala de aula da E.E 

19 de Julho de Peixoto de Azevedo- MT 

 

Número 
de 
Ordem 
 

Estratégias Total de Resposta Percentual % 

1º Individual  1 10% 

2º 

3° 

Coletiva  

Só você lê 

9 

0 

90% 

0% 

  Total 10 100% 

 
Após todas as pesquisas já realizadas em relação aos problemas e 

motivações, que fazem com que os alunos percam o interesse em leitura, foi 

realizada uma nova vertente de pesquisa onde se deveria estabelecer as 

estratégias criadas pelos professores para que pudessem motivar e recuperar 

o desejo nos alunos sobre o ato de ler. 

 

Gráfico VII - Estratégia para praticar o ato de leitura em sala de aula da 

E.E 19 de Julho de Peixoto de Azevedo- MT 

 

 
 

Através desta pesquisa pôde-se constatar que os professores adotam 

como medida e estratégia para incentivo a leitura, é a leitura coletiva, onde 

todo o grupo acompanha a leitura enquanto um único individuo efetua a 

mesma, sempre realizando um revezamento deste individuo. 
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Pode se dizer que esta seja a melhor forma de manter a atenção e a 

calma de todo o grupo em que se está trabalhando, porém, é impossível 

estabelecer um gosto real pela leitura sem incentiva-los a partir de algo que os 

atraia. 

 
Tabela VIII - Os professores da E.E 19 de Julho de Peixoto de Azevedo- 

MT conversam com os alunos sobre o gosto  

 

Número 
de 
Ordem 
 

Conversa sobre 
leitura 

Total de Resposta Percentual % 

1º Não 4 40% 

2º 

3° 

Sim 

As vezes 

4 

2 

40% 

20% 

 Total 10 100% 

 

Gráfico VIII - Os professores da E.E 19 de Julho de Peixoto de Azevedo - 

MT conversam com os alunos sobre o gosto dos alunos pela leitura, 

dados em porcentagem. 

 
Como pode ser observado no gráfico acima, há uma divisão entre os 

alunos que gostam e os que não gostam em 40% sendo seguidos de um grupo 

que diz gostar as vezes com 20%. 

Desta vez podemos tomar como parâmetro o fato do empate entre o sim 

e o não e assim interpretar que tudo depende do que estão lendo, se é 

relacionado ao mundo jovem e ao seus gostos particulares. 



44 

 

No questionamento a seguir os professores foram questionados sobre o 

hábito de ler para os alunos, desta forma os dados estão explícitos no gráfico a 

seguir. 

 
Tabela IX - Os professores da E.E 19 de Julho de Peixoto de Azevedo- MT 

tem o hábito de ler para os alunos  

Número 
de 
Ordem 
 

Ler para os alunos Total de Resposta Percentual % 

1º Sim  5 50% 

2º 

3° 

Não 

As vezes  

0 

5 

0% 

50% 

  Total 10 100% 

 
 
Gráfico IX - Os professores da E.E 19 de Julho de Peixoto de Azevedo- MT 

tem o hábito de ler para os alunos dados em porcentagem 

 

 
 

Como pode ser observado no gráfico acima, neste quesito os 

professores ficaram divididos em 50% pra quem costuma ler para os alunos e 

50% para quem não possui esta prática de ler para os alunos. 

Ele, o aluno, deve ser motivado pelo professor, o qual deve mostrar o 

que há nas entrelinhas, nas figuras, no título, isto é, em tudo que pode 
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despertar a curiosidade do aluno. E assim, criar condições de leitura, trata-se 

de dialogar com o leitor sobre sua leitura, ou seja, sobre o sentido que ela dá: 

seja a algo escrito, quadro, coisas, sons, imagens, ideias, situações reais ou 

imaginárias. 

No décimo questionamento foi indagado aos professores se eles teriam 

o hábito de realizar a leitura de livros que não estão relacionados a sua 

atuação profissional, com os resultados obtidos houve uma certa surpresa. 

 
Tabela X - Os professores da E.E 19 de Julho de Peixoto de Azevedo- MT 

tem o hábito de ler assuntos e livros que não estão relacionados à sua 

atuação profissional 

Número 
de 
Ordem 
 

Ler outros assuntos Total de Resposta Percentual % 

1º  Sim  5 50% 

2° 

3° 

Não  

As vezes 

0 

5 

0% 

50% 

  Total 10 100% 

 
Gráfico X - Os professores da E.E 19 de Julho de Peixoto de Azevedo- MT 

tem o hábito de ler assuntos e livros que não estão relacionados à sua 

atuação profissional, dados em porcentagem. 
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Como apresentado no gráfico acima, novamente os professores ficaram 

divididos em 50% para cada resposta, ou seja 50% dos professores não tem o 

hábito de leitura de assuntos e livros que não estejam relacionados com sua 

área de atuação profissional. 

As causas podem ser várias, entre elas a formação deficiente do 

docente, que não inclui a leitura como parte importante de seu desempenho 

profissional; a falta de tempo devido à dupla jornada para compensar os baixos 

salários; e o pouco incentivo do poder público. 
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No ultimo questionamento, a pauta era, de quem seria a 

responsabilidade no processo de leitura dos alunos, desta vez a resposta 

mesmo parecendo óbvia, ressalta certa curiosidade devido as respostas de 

questionamentos anteriores, tendo em vista os dados apresentados no gráfico 

abaixo. 

 
Tabela XI - A responsabilidade no processo de leitura é de todos, ressalta 

os professores da E.E 19 de Julho de Peixoto de Azevedo- MT  

Número 
de 
Ordem 

Quem é o 
responsável  

Total de Resposta Percentual % 

1º O professor de 
português  

0                0% 
 

2º 

3° 

 A família 

Todos  

 0 

              10 

0% 

10% 

  Total 10 100% 

 
Gráfico XI - A responsabilidade no processo de leitura é de todos, ressalta 

os professores da E.E 19 de Julho de Peixoto de Azevedo- MT, dados em 

porcentagem. 

 
 

 
Como podemos observar nos gráfico acima, 100% dos profissionais 

entrevistados, disseram que a responsabilidade é de todos, sendo 

compartilhada com a família, com a escola e com os próprios professores e 
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alunos, contudo ao finalizar esta pesquisa com este questionamento, percebe-

se certa ambiguidade no pensamentos dos professores em relação a leitura. 

Ao questionar os professores se eles adotam a prática de leitura em 

sala, 70%responderam que sim e 30% responderam que às vezes. Foi 

perguntado sobre a estratégia de leitura eles abordam em sala, 10% diz 

abordar a leitura individual, 90% utilizam a prática de leitura coletiva. 

Na pergunta, você conversa com seus alunos para saber o que eles 

gostam de ler? 40% responderam que sim, 40% não conversam e 20% 

disseram que as vezes. Ao questionar se eles têm o hábito de ler para os 

alunos, 50% respondera que sim 50% disseram que às vezes. Quando 

perguntado s obre a responsabilidade de incentivo dos alunos no se refere à 

leitura, 100% disseram ser responsabilidade de todos.  

Foi perguntado se os professores se eles têm o hábito de ler assuntos 

que não são estão relacionados à sua área de atuação profissional 50% 

disseram que sim e 50% disseram que às vezes 

A leitura deve ser praticada em sala, e o professor é responsável nesse 

processo de incentivo á leitura, mas sabemos que não é só o professor de 

língua portuguesa que tem o dever de incentivar os alunos a ler. 

É indispensável e de fundamental importância que o incentivo a leitura 

não se limite a sala de aula, os pais e a sociedade também precisam estar 

atento neste desenvolvimento, pois os alunos precisam da leitura a todo o 

momento em todo lugar que ele estiver. 

Os professores precisam incentivar a prática de leitura orientando ler 

diferentes gêneros textuais, ensiná-los a questionar o texto lido buscado 

comparar com outros para tirar sua própria conclusão. A leitura deve ser algo 

constante no ambiente escolar, colocando o aluno em contato com variadas 

obras para auxiliar o seu desempenho em relação à escola e outras atividades 

futuras. 

 O ato de ler precisa levar o aluno à compreensão do assunto lido e não 

só simplesmente lançar as informações sem um único proposito, o professor 

precisa questionar o aluno sobre a leitura feita para que assim, criticamente, 

possa se dar a construção do conhecimento e a produção de qualquer outro 

texto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A leitura é o principio de toda vida escolar e social, através desta 

pesquisa pude perceber o quanto os professores estão empenhados em 

oferecer o melhor para os alunos, mas na maioria das vezes eles levam na 

brincadeira um assunto que é tão sério que é o ato de ler, pois acham 

desnecessária uma leitura em sala por mínima que seja. 

Muitas vezes o professor pede para o aluno ler, mas ele na lê e ainda 

atrapalha os colegas e professor na hora da leitura. Infelizmente é a nossa 

realidade, mas apesar das dificuldades enfrentadas pelos professores, os 

mesmos estão empenhados no incentivo à leitura e produção de textos. Essa 

pesquisa foi satisfatória, pois se percebe que os educadores estão analisando 

o processo de formação dos alunos identificando as dificuldades e trabalhando 

em sala de aula para o desenvolvimento daqueles que sonham com um futuro 

melhor. 

 De acordo com a pesquisa percebe-se que o professor e a sociedade 

precisam valorizar e disponibilizar espaços para que as pessoas de modo geral 

possam está em contato com leitura. 

A hipótese A foi confirmada, pois os professores estão incentivando o 

ato de leitura. Já a hipótese B foi refutada, segundo os professores 

entrevistados os pais não estão incentivando os filhos a praticar leitura. A 

hipótese C foi confirmada, os professores utilizam vários métodos de leitura em 

sala. A hipótese D foi confirmada com a resposta, que todos são responsáveis 

no incentivo a leitura.  

Os professores estão empenhados em ensinar e incentivar o aluno, mas 

pelos relados dos professores a maioria dos alunos não mostram interesse em 

ler um livro, talvez esse desinteresse se da por causa dos avanços 

tecnológicos. Cabe aos professores mostrar que as tecnologias não substitui 

um bom livro, mostrando a importância de realizar a leitura em diversos 

contextos. 

Através deste trabalho pude perceber o quanto os professores se 

empenham para formar cidadãos críticos, onde possam expor seu ponto de 

vista perante uma situação problema. 
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 De fato esta pesquisa foi esclarecedora em diversos aspectos pois em 

certos momentos os professores tiveram respostas onde assumiam em outras 

palavras que também possuíam certa falta de interesse pela leitura, pois 50% 

deles afirmaram não ler outros materiais que não estejam relacionados com 

suas áreas de atuação, desta forma os mesmos afirmam que não possuem 

total interesse em ler a não ser para o trabalho, com tudo 100% destes afirmam 

que a responsabilidade de ensinar o ato de ler aos alunos é de todos, mesmo 

50% destes mesmos professores admitirem que não leem caso não esteja 

relacionado ao trabalho. 

 Assim podemos dizer que o ato de leitura é essencial para qualquer 

individuo, é essencial para o desenvolvimento intelectual e humano da pessoa, 

e o professor por sua vez, deve a cada dia mais incentivar o ato de ler e 

estabelecer com suas ações, medidas que possam incentivar os que estão a 

sua volta a também participarem deste ato de libertação intelectual, pois a falta 

de conhecimento aprisiona o homem nas trevas e faz com que ele apenas veja 

a evolução de outros cada vez mais. 

 Desta forma podemos concluir que professores podem realizar todos os 

tipos de incentivo a leitura, porém apenas os estudantes podem decidir se 

abrirão a porta do conhecimento e da paixão pela leitura. 

Acredito que o primeiro passo para a resolução de um problema seja a 

tomada de consciência da existência dele e a procura de suas causas. Porém a 

constatação disso não pode implicar paralisia. O próximo passo precisa ser o 

ataque ao foco do problema, que nesse caso é a formação do bom leitor, 

traçando uma linha de conduta que se acredita ser eficaz. 

Com alguma reflexão, os pontos básicos desse ataque estão cada vez mais 

claros para mim. 

Em primeiro lugar está a questão dos objetivos. Vejo o trabalho de 

leitura como uma batalha com três diferentes frentes: Ler para gostar de ler, 

Ler para conhecer a língua, Ler para conhecer o mundo. 

Esse ponto é fundamental. Para cada uma dessas frentes temos 

objetivos diferentes e metodologias diferentes, o que implicará a escolha de 

textos diversos para serem lidos em momentos variados. 

De um modo geral, percebo que há uma espécie de senso comum nas 

escolas ou entre os educadores, de que o ler apenas para a aquisição do 
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hábito de leitura é algo menor, banal, indicador da incompetência do professor 

que, para se sentir produtivo, precisa necessariamente fazer algo (de 

preferência escrito) com aquela leitura. Essa ideia de produtividade pelo que se 

pode ver ou constatar no concreto é apenas o reflexo da ideologia escolar na 

qual fomos formados, pós-revolução industrial. E essa deve ser a primeira fase 

da batalha a ser vencida. 

Para que o objetivo da sedução seja alcançado, não podem haver 

situações forçadas, impostas. O educador precisa enxergar que este momento 

da construção do leitor deve ser um momento pedagogicamente tranquilo e, 

para isso, precisa ter clareza de objetivos. 

A política aqui é a do não fazer, não no sentido do espontaneísmo, do 

cruzar os braços, mas no sentido da liberdade de trabalhar a leitura pela leitura, 

da não obrigatoriedade da resolução de atividades escritas ou orais com o 

texto lido, sem dores na consciência. 

Uma vez liberto dessa carga pesada, penso que o educador precisa 

centrar-se num ponto muito mais importante desse trabalho que é conhecer 

sobre literatura infantil tanto em sua variedade de opções (títulos) quanto em 

sua estrutura (o que é necessário para que um texto de literatura infantil seja 

considerado de boa qualidade). Toco aqui no segundo ponto básico do já 

referido ataque: o conhecimento do objeto com o qual trabalhamos é 

imprescindível para o sucesso do trabalho. Saber o que esperar de quem lê (os 

interesses da faixa etária) é fundamental. 

O terceiro ponto importante nessa frente de trabalho é o como 

fazer. Talvez seja o mais difícil, pois depende dos outros dois já comentados, 

mas com certeza tem enorme importância já que é a materialização das 

intenções do professor. 

Nos últimos anos, tem-se trabalhado de uma forma diferente com 

literatura infantil, e é essa forma que pretendo usar aqui para exemplificar e 

reafirmar a crença que temos hoje num trabalho de leitura inicial voltado para o 

prazer. 
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QUESTIONÁRIOS: 

 

1- Qual o seu sexo? 

(     ) Masculino         (     ) Feminino  

2- Você trabalha na educação há quanto tempo? 

(      ) 2 anos     (      ) entre 2 e 5 anos        (     ) de 5 a 8 anos 

3- Qual sua área de atuação? 

(     )Linguagens   (   )Matemática   (    )Ciências humanas    (   ) Ciências da 

natureza  

4- Em seu ponto de vista os alunos do ensino médio em relação à leitura eles: 

(   )tem dificuldade   (   ) tem falta de interesse   (   ) não gostam (   ) não sabem 

5- Durante suas aulas os alunos demonstram interesse em ler quando 

solicitados? 

(    ) as vezes     (    ) nunca           (    )sempre 

6- Em sua opinião a dificuldade de leitura é por: 

(    ) falta de interesse do aluno                   (   )deficiência da alfabetização         

(   ) o avanço das tecnologias                      (    ) falta de incentivo dos pais 

7- você adota a pratica de leitura em sala? 

(   ) sim    (   )  não     (   ) as vezes 

8- Qual é sua estratégia de leitura em sala? 

(   ) individual       (   ) coletiva    (   ) só você lê     (   ) nenhuma 

9- Você conversa com seus alunos para saber o que eles gostam de ler? 

(   ) sim      (   ) não     (   )as vezes     (   ) nunca 

10- Você tem o hábito de ler para seus alunos? 

(    ) sim        (   ) não     (   )as vezes     (   ) nunca 

11- Você tem o hábito de ler assuntos e livros que não estão relacionados à 

sua atuação profissional? 

(   ) sim      (   ) não     (   )as vezes     (   ) nunca 

12- Em sua opinião de quem é a responsabilidade de incentivar os alunos a 

ler? 

(   ) o professor de português    (   ) a família   (    ) todos 
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