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RESUMO 
 

O presente trabalho aborda questões relacionadas à importância da leitura para as 
crianças em sua formação como pessoa e, se empenha em revelar o processo de como 
acontece este relacionamento delas com os livros. O tema nasceu da experiência que a autora 
deste trabalho teve num estágio supervisionado com participação na implementação da sala de 
leitura no CIEP 045 – Porto do Rosa, São Gonçalo, observando como se dava o 
relacionamento das crianças com os livros. Esta experiência despertou o desenvolvimento do 
tema abordado no presente trabalho. Através das reflexões e pesquisas este trabalho pôde 
identificar uma série de problemas no sistema educacional infantil, como, por exemplo, a 
dificuldade de acesso aos livros por parte da criança, a obrigatoriedade da prática da leitura no 
ambiente escolar, a leitura sem propósito de reflexão e pensamento, o desinteresse causado 
pela falta de prazer que a maioria delas tem pelo ato de ler e etc. Descobrindo-se a 
problemática, é possível, então, apresentar soluções. Uma das mais importantes é o papel do 
professor como o grande mediador e impulsionador da relação criança-livro. Está nas mãos 
dele a maior parte da responsabilidade em despertar na criança o prazer e o interesse do ato de 
ler. Quando desconhece ou ignora este fato, o professor causa, além de problemas na 
formação intelectual do aluno, deformações ou deficiências na sua construção como pessoa ou 
indivíduo membro de uma sociedade. Atentar para questões de equilíbrio do texto com o nível 
dos alunos, estrutura física do ambiente, liberdade e autonomia dos professores em adaptar o 
currículo ao momento dos alunos, o professor também ter o hábito e o gosto pela leitura são 
outros pontos importantes abordados neste trabalho que ajudam a combater o problema 
levantado. A autora deste trabalho utiliza pensamentos, críticas, sugestões e as práticas de 
grandes escritores da área educacional como Paulo Freire, Marisa Lajolo, Vygotsky, que 
muito influenciaram e ainda influenciam positivamente o processo de educação. O trabalho é 
concluído apresentando um estudo exploratório através de uma pesquisa de campo com 
quatro professores que expõem suas opiniões e práticas a respeito da importância da leitura no 
ambiente da sala de aula. 

 

Palavras-chave: Leitura nas séries iniciais – papel do professor – papel da escola. 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Sumário 

 

INTRODUÇÃO.......................................................................................................................10                                     

CAPÍTULO  1- A LEITURA COMO ATO PRAZEROSO................................................13 

1.1 – O professor como mediador..........................................................................................14 

1.2 – O professor, o aluno e o incentivo a leitura.................................................................16 

1.3 - Voando com os livros...................................................................................,..................17 

1.4 – A menina que roubava livros........................................................................................21 

CAPÍTULO 2 - LENDO O MUNDO....................................................................................24 

2.1- Níveis de leitura................................................................................................................24 

2.2- Tipos de leitura................................................................................................................25 

2.3 - A leitura na formação do professor..............................................................................25      

CAPÍTULO 3 – ENTREVISTAS.........................................................................................27 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................................................29                             

REFERÊNCIAS......................................................................................................................30    

ANEXOS ................................................................................................................................ 31                                 

 

 



10 

 

INTRODUÇÃO 

 

Minha opção pelo curso de Pedagogia, veio pela experiência que tive ensinando 

crianças por alguns anos na igreja.  Confesso que fui fazer este curso sem ter uma visão muito 

clara da minha vocação e, embora enxergando apenas as sombras do que realmente é o 

magistério, tinha também muita vontade de aprimorar meus conhecimentos além da 

necessidade de desenvolvimento profissional. Atribuo o meu gosto pelo magistério a alguns 

professores muito importantes que tive no primário e no ginásio e que me serviram como 

referência.  O fato de amar a área da educação e gostar de trabalhar com crianças foi o ponto 

decisivo para a escolha do curso. Penso que um profissional que não ama o que faz é uma 

pessoa frustrada, e isso eu não quero para mim. A pior coisa seria alguém acordar e desejar 

que aquele dia terminasse logo. 

Lembrei que quando criança, eu pegava giz que caía no chão da sala, aqueles 

pedacinhos que a professora não queria mais, levava para casa e riscava o guarda roupa 

inteiro fazendo-o de quadro negro, fingindo que era professora e as minhas bonecas as alunas. 

Lembrei que quando adolescente ajudei um garotinho que era meu vizinho, porque ele tinha 

dificuldades no colégio e toda tarde dava aulas de reforço e o ajudava com as lições de casa. 

A mãe dele até me deu até um brinco no final do ano em agradecimento por ele ter passado de 

série. E eu adorei, era um brinco lindo... 

Cresci e a vida me levou para outras direções. Casei, tive um filho, mas dentro de mim 

ainda existia um desejo: o de ser professora. Na verdade, olhando para trás, percebo que 

sempre sonhei em ser professora, só não tinha muita ideia disso. A frase de Rubens Alves 

(1980) relata exatamente o que acredito que já nascemos educadores. Educadores não podem 

ser produzidos. Educadores nascem. Antes mesmo de começar o curso, sempre me senti 

professora. Não recebi influência de ninguém, creio que é uma vocação, um chamamento para 

uma missão, um desses mistérios que acontecem na vida. E isto é maravilhoso para mim! 

Aprendi no curso também sobre as dificuldades que um professor precisa enfrentar 

para exercer o magistério. O meu convívio com a academia e com professores experientes me 

ajudou a retirar a visão romântica da profissão que muitas vezes carregamos, levando-me a 

colocar os pés no chão árido e pedregoso da educação e da magistratura brasileira. O dinheiro 

não paga e o status não é suficiente para manter um professor exercendo com dedicação o seu 

ministério. Tudo isso é importante, mas o que de fato o motiva dia após dia é o senso de dever 
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cumprido, de obediência a uma missão nobre que é formar cidadãos através da construção do 

conhecimento. 

Quanto à monografia, escolhi abordar o tema sobre a leitura, onde apresento o 

seguinte questionamento: Como é a relação das crianças com a leitura? Este tema me chamou 

a atenção quando participei da implementação de uma sala de leitura no Ciep 045 – Porto do 

Rosa, em São Gonçalo. Outro ponto importante vem de minhas experiências pessoais com a 

leitura, que apesar de não terem sido agradáveis, favoreceram o entendimento do tema em 

questão. 

No estágio, ao contar uma história para os pequenos, vi o interesse das crianças por 

aquilo que estava narrando para eles. Descobri também que a maioria tem livros em casa e até 

levam para a escola, porém, na maioria das vezes por obrigação. Pude perceber que não é que 

as crianças não gostam de ler e não se interessam como eu pensava. A questão é como essas 

literaturas estão sendo apresentadas às crianças, bem como ambientes inadequados, como, por 

exemplo, livros em prateleiras fora do alcance das crianças e em desacordo à sua faixa etária. 

Para ter um ensino de qualidade o professor precisa descobrir diversas maneiras de despertar 

no aluno o interesse e o prazer pela leitura. 

Nem todas as crianças tem acesso à literatura, sendo que a maioria só tem contato com 

os livros quando chega à escola. O papel do professor como mediador é fazer com que, 

através da leitura, as crianças ampliem seus horizontes, ensinando-os a se tornarem amantes 

da leitura. 

Fazer da leitura algo constante no ambiente escolar, levando o aluno a ter contato com 

variadas obras, auxilia o desempenho destes em relação a diversas atividades futuras. O 

presente trabalho tem por objetivo apresentar reflexões sobre a importância do papel 

mediador do professor como incentivador dos alunos à leitura.   

Percebi que, na escola, somos na maioria das vezes obrigados a ler e desobrigados a 

pensar, isto é, a ler o que querem que leiamos sem refletir criticamente sobre o que lemos. De 

acordo com Freire (1997) a escola de pedagogia bancária, nos tenta “domesticar” para 

repetirmos o que os outros falam. Não é permitido falar o que pensamos como se o que 

pensamos fosse desqualificado e ruim. Não fomos ensinados a pensar, apenas a repetir o que 

querem ouvir. Daí vem a afirmação de que o aluno não sabe e o professor é aquele que sabe 

tudo de leitura. 

Durante as aulas e através de leituras, percebi que esse tema poderia ser aprofundado, 

já que a leitura não tem a ênfase e nem os métodos que deveria ter hoje em dia.  
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O dialogo é feito com alguns autores que serão de extrema importância para o 

desenvolvimento da monografia. Dentre eles estão Paulo Freire, Vigotsky, Marisa Lajolo e 

outros. 

 Trabalhar esse tema me faz refletir sobre como as crianças nas escolas têm sido 

apresentadas a esse tão importante instrumento de inserção social e de descoberta do mundo, 

o livro. Na minha experiência, enquanto aluna de estágio, pude perceber que nas salas de aula 

muitas vezes a leitura não é apresentada de uma forma prazerosa para as crianças. 
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CAPÍTULO 1 - A LEITURA COMO UM ATO PRAZEROSO 

 

A leitura é um dos meios mais importantes que temos para construir saberes e 

aprendizagens, permitindo adquirir e ampliar conhecimentos. Através dela, o aluno é 

despertado para novos aspectos da vida em que ainda não tivesse pensado. Desperta para o 

mundo, abre a mente para o entendimento do seu próprio ser e para aqueles que estão à sua 

volta.  

A prática da leitura está presente em nossa vida de uma forma muito intensa desde 

quando começamos a compreender o mundo à nossa volta. Ela está relacionada a muitas 

atividades, como lazer, trabalho e a mínimas coisas como fazer compras ou ler um bilhete. 

De acordo com Freire (1989), a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra 

e, a leitura desta, implica a continuidade da leitura daquele. A leitura é associada à forma de 

ver o mundo. É possível dizer que a leitura é um meio de conhecer. 

Ler, para Paulo Freire, poderia ser traduzido como o ato mesmo de viver, respiração 

que “não se esgota na descodificação pura da escrita ou da linguagem escrita, mas que se 

antecipa e se alonga na inteligência do mundo” (FREIRE, 1989, p.11-3) nas relações sociais. 

O hábito de ler, muitas vezes, também pode ser iniciado na escola, a qual tem a função de 

desenvolver o estímulo à leitura, a busca pelo saber oferecendo meios que venham a seduzir o 

aluno para um despertar do desejo de conhecer. 

É muito importante a contribuição da escola para a preparação de alunos capazes de 

participar como sujeitos do processo de desenvolvimento da aprendizagem. O objetivo de 

toda escola deveria ser estimular o gosto e a paixão dos alunos para que possam tirar proveito 

pessoal da leitura. 

Fazer da leitura algo constante no ambiente escolar, levando o aluno a ter contato com 

variadas obras, auxilia o desempenho destes em relação a diversas atividades futuras. O ato de 

ler precisa levar a criança à compreensão do assunto lido e não simplesmente repetição de 

informações, para que assim, criticamente, possa se dar a construção do conhecimento e a 

produção de qualquer outro texto. 

Para isso, ainda de acordo com Freire (1989), linguagem e realidade precisam ser 

relacionados dinamicamente e a experiência de vida dos alunos ser valorizada. Não basta 

identificar as palavras, mas fazê-las ter sentido, compreendendo, interpretando, relacionando 

o que se lê com a própria vida, ações e sentimentos. As crianças leem quando os textos 

apresentam significados para elas. 
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O prazer de ler impulsiona e mantém viva a leitura. A leitura precisa levar em conta o 

contexto em que o aluno se encontra ser significativa, levar em conta as experiências do aluno 

enquanto participante do processo de aprendizagem contribuindo muito para uma melhor e 

mais agradável aquisição do processo de leitura. A escola precisa ser um espaço que 

proporcione a seus alunos acesso ao conhecimento e a leitura, que apresenta sem dúvida 

algum lugar de grande destaque. A oportunidade de ler, ou seja, a disponibilidade de ter 

acesso aos livros representa um papel decisivo no despertar do interesse pela leitura. 

A criança precisa ver a leitura como um ato mágico, não como ato obrigatório, 

imposto pelos pais ou pelos professores. Se for vista como um dever, uma obrigatoriedade, 

ela vai sempre odiar e perder o encanto pela atividade proposta.  

Poucas crianças desenvolvem o hábito de ler, muitos só tem acesso aos livros quando 

chegam à escola.  E nesse contexto, se deparam com professores que também não tem o 

hábito de ler, e veem a leitura como algo secundário, não conhecem nenhuma técnica que 

possam ajudá-los a dar vida a história. Muitos não levam em consideração o gosto das 

crianças pelo tipo de literatura e nem a sua faixa etária. Propostas de projetos que tem a leitura 

como tarefa de casa, como uma obrigação a ser cumprida não desperta na criança o profundo 

desejo de ser um conhecedor e ser um praticante do ato de ler. 

 A leitura precisa ser algo prazeroso e instigante. Segundo Fontoura, Pierro e Chaves; 

Ensinar é orientar, facilitar a aprendizagem do aluno. Cabe ao professor criar 
oportunidades para que o aluno vivencie experiências de aprendizagem. Por 
isso é fundamental conhecer os alunos, suas necessidades, interesses, 
possibilidades e experiências anteriores. (2011, p.55). 

 

 É preciso que o professor seja um mediador dessa prática da leitura. Apontar os 

caminhos para que o aluno crie interesse pela leitura. Diante dessa perspectiva Freire (1996, p. 

47) diz: “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 

produção ou a sua construção”. 

1.1 O Professor como mediador 

 A importância e a influência do professor em seu papel de fomentar o desejo e 

o prazer pela leitura em seus alunos é muito bem apresentada na concepção de Vygotsky em 

suas teorias de aquisição do conhecimento. Para ele, isso se dá plenamente pela interação do 

sujeito com o meio. Assim sendo, o tempo da criança na escola, ou melhor, o tempo que a 

criança passa em contato com o professor no ambiente escolar pode ser muito mais 
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aproveitado para despertar nos alunos esse interesse pelos livros. Para Vygotsky (1999), os 

conceitos são formados quando o pensamento e a linguagem se relacionam, participando 

também deste processo as questões culturais, como a criança internaliza estes conhecimentos 

que estão ao seu redor e a fundamental participação da escola em seu papel de transmitir 

conhecimentos. O desenvolvimento do intelecto é construído ao longo do relacionamento do 

homem com o mundo, com a cultura. Isso nos fornece fundamentos para afirmar que a leitura 

é extremamente significativa neste processo de formação intelectual. Como alguém disse: 

“Você é o que você lê.” Quanto mais cedo a criança se relacionar com os livros, maior é o seu 

potencial de desenvolvimento. Mas, como o autor acima teoriza, é necessário que o meio 

influencie a criança para a busca de conhecimento e desenvolvimento através da leitura, sendo 

o papel do professor importantíssimo neste processo. Baseando-se na concepção de Vygotsky 

acerca da mediação, Zacarias nos diz que: “Enquanto sujeito do meio o homem não tem 

acesso direto aos objetos, mas acesso mediado...enfatizando a construção do conhecimento 

com uma interação mediada por várias relações” (ZACHARIAS, 2005, p.1) 

De acordo com o Vygotsky, o desenvolvimento psicológico é feito durante um 

processo de internalização do saber através de relações no âmbito de sua vivência, com suas 

experiências, culturas. Esse processo se dá de forma interpessoal e depois se torna 

intrapessoal, ocorrendo este feito de forma gradativa, de fora para dentro.  Inúmeros são os 

questionamentos de como funciona o nosso pensamento. O autor afirma que a origem do 

pensamento está na motivação, no interesse, no impulso, no afeto, na necessidade e na 

emoção. Assim sendo, a figura do professor é de extrema importância para o desenvolvimento 

de seus alunos. Em muitos casos os alunos se relacionam muito mais com o professor do que 

com seus pais, por isso, essa relação pode ser melhor aproveitada para construir o pensamento 

da criança. 

Uma argumentação levantada pelo autor é que segundo a sua teoria existem dois 

níveis de desenvolvimento, um deles é adquirido, ou formado, que é o que define o que a 

criança é capaz de fazer sozinha e o outro nível de desenvolvimento é chamado de potencial,  

definido pela capacidade que a criança tem de aprender com outras pessoas e através de suas 

relações cotidianas. O papel do professor e dos livros é fundamental para expandir este nível 

potencial da criança, estendendo as fronteiras do conhecimento, abrindo novos caminhos e 

possibilidades para seu desenvolvimento. Isto significa que quanto mais a criança se 

relacionar com os livros, mais conhecimento e capacidade intelectual ela adquire. 
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O autor possui um conceito chamado de “zona de desenvolvimento proximal”, 

segundo ele, a escola e o professor possuem um papel fundamental para instigar a abertura 

desta zona de desenvolvimento, que é definida como o espaço entre os dois níveis de 

desenvolvimento já supracitados. Para ele o professor deve interferir neste processo, 

compulsoriamente, pela força de seu papel, para provocar avanços em seus alunos. 

 Essas teorias de Vygotsky são muito contundentes no que diz respeito ao papel do 

professor como mediador entre seus alunos e a leitura. O professor deve abrir espaço em sua 

agenda para trabalhar o relacionamento prazeroso e espontâneo de seus alunos com os livros. 

Como educador e formador de cidadãos, o professor deve ter os livros como seu mais 

importante ajudador para o crescimento do intelecto de seus alunos. O fato é que as crianças 

serão formadas por alguém. A questão mais relevante é quem as ensinará primeiro. É de suma 

importância que o professor tenha a noção de seu papel e de sua enorme responsabilidade a 

fim de formar cidadãos conscientes.   

 No momento em que o professor traz uma leitura para a sala de aula, ele já começa a 

interagir e criar um ambiente propício para instigar a curiosidade dos pequenos, procurando 

estar sempre aberto às indagações e curiosidades dos alunos, sempre respeitando e 

valorizando essa curiosidade.  

 De acordo com Freire (1989) “O professor autoritário que, por isso mesmo, afoga a 

liberdade do educando, amesquinhando o seu direito de estar sendo curioso e inquieto, tanto 

quanto o professor licencioso, rompe com a radicalidade do ser humano”. É através da 

curiosidade que o aluno adquire conhecimento. A leitura é tão importante que ela faz com que 

o ser humano possa aprender, ensinar e evoluir. E diante disso nasce a compreensão e 

interpretação daquilo que está sendo lido. 

 De acordo com Freire “a leitura verdadeira me compromete de imediato com o texto 

que a mim se dá e a que me dou e de cuja compreensão fundamental me vou tornando 

também sujeito”. (FREIRE, 1996, p. 29). 

 

1.2 O Professor, o aluno e o incentivo a leitura 

 

Nas escolas a leitura é utilizada apenas em aspectos fechados, restritos e compulsórios 

onde os alunos só recorrem à leitura quando está próximo das provas, ou quando tem que 

fazer algum trabalho, sendo realizado com uma total falta de interesse. O papel de professor é 

tentar romper com esse processo, fazendo com que os alunos enxerguem a leitura como ela 

realmente é, fazer com que eles sintam a necessidade de “devorar” um livro, contudo, essa 



17 

 

mudança não ocorre de um dia para o outro. Esta mudança requer esforço e determinação da 

parte dos professores. É uma tarefa árdua mudar a visão dos alunos em relação à leitura, uma 

vez que os mesmos já enxergam o ato de ler como desagradável  e, por isso, geralmente, 

tendem a distanciarem-se dos livros. 

O trabalho com a leitura em uma sala de aula deve ser de forma que ela possa fazer 

parte da realidade dos alunos, ou seja, fazer com que eles se enxerguem como leitores. Para 

que isso aconteça, os professores devem apresentar bons textos e deixar também que haja uma 

troca em sala de aula, abrindo mão da relação de poder. Estas atitudes podem ser grandes 

aliadas ao incentivo da leitura, permitindo que os alunos troquem textos entre si, tornando o 

ato de ler um momento agradável.  

Impor um texto pode não ser a melhor forma de incentivar. O aluno irá ler no 

automático e não terá adquirido nada de conhecimento. Tornar a leitura prazerosa pode ter a 

ver também como ambiente destinado a isso. Um ambiente agradável pode ser um grande 

diferencial e, o inverso, também impacta no processo. Oferecer uma leitura de difícil 

entendimento, em desacordo com o nível dos alunos, pedir para que leiam textos com 

linguagem rebuscada que nem mesmo muitos graduados conseguem entender, impor textos 

que nem o próprio professor gostou, pode ser uma má ideia. A postura do professor também é 

fundamental. Os alunos veem o professor como um exemplo, ter um bom preparo é muito 

importante para ter uma boa desenvoltura com os alunos e não fazer parecer algo forçado, 

algo que seja apenas para cumprir o que o currículo exige. Abrir a aula para que os alunos 

possam sugerir textos cria um ambiente agradável e faz os alunos se sentirem a vontade. 

Para  o professor realizar seu papel satisfatoriamente, o mesmo deve estar à vontade 

nesta posição, ter autonomia para realizar a leitura da forma que ele achar melhor. É 

importante poder tomar decisões em sua sala de aula, bem como poder interagir e trabalhar 

em conjunto com outros professores, bibliotecários etc. Tudo isso potencializa e incentiva o 

relacionamento dos alunos com os livros. 

 

1.3 Voando com os livros 

 

 Ler dá asas à nossa imaginação e nos permite viajar por lugares que nunca estivemos 

ou que não teremos a oportunidade de estar. Com ela, podemos dividir e aplacar as nossas 

angústias, as nossas frustrações e reescrever a nossa própria história, como nos ilustra Wiliam 

Joyce em seu livro Os fantásticos livros voadores de Modesto Máximo. Este livro narra a 
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história de um homem que é apaixonado por livros, tornando-se dono de uma biblioteca. 

Escreve o seu próprio livro com as suas memórias e adquire a capacidade de voar com eles. 

O personagem principal da história não diz como começou a sua paixão pelos livros, 

mas no final percebemos que provavelmente começou quando criança e se estendeu até o fim 

de sua vida. Daí percebe-se que as crianças se interessam pelos livros e lhe dão total valor, 

mas somente algumas conseguem manter esse hábito no decorrer da vida.   

A leitura é um dos meios mais importantes para a construção de novas aprendizagens, 

possibilitando o fortalecimento de ideias e ações, permitindo ampliar horizontes e voar por 

lugares que nunca passamos antes. A literatura infanto-juvenil é uma porta aberta para o 

maravilhoso mundo da leitura, um passaporte para diferentes mundos. Dar essa oportunidade 

às crianças é algo que não ocorre com frequência em nossa atual sociedade, desta forma, 

muitas crianças passam pela vida e pouco sabem do quão bom é “devorar” um bom livro. A 

oportunidade de apresentar um bom livro à criança não é algo que possamos desperdiçar, pois 

um livro pode representar muitas coisas, mesmo que pareça uma coisa sem valor na infância, 

entretanto, se souberem cultivar esse hábito poderão se tornar pessoas muito melhor 

preparadas intelectualmente para modificar as coisas ruins à sua volta. Terão melhores 

condições de mudar o seu mundo.  

Dentro do ambiente escolar os alunos são apresentados a livros e textos e, muitos 

deles, nunca tiveram contato com os mesmos antes. Sendo assim, a escola tem como intuito 

desenvolver esse hábito da leitura que é um processo de extrema importância quando se busca 

a formação de indivíduos críticos e racionais.  

Desde as séries iniciais, os alunos se deparam com textos didáticos que são forçados a 

ler para que haja a melhor compreensão do que está sendo ensinado. Entretanto, esse textos 

são totalmente desmotivadores. Por isso, é necessário que o educador utilize metodologias 

diferenciadas para tratar com esses determinados textos, de forma que eles possam  ser melhor 

compreendidos e tragam mais motivação ao serem lidos. 

Torna-se então um papel fundamental dentro da sala de aula que os professores 

iniciem esse trabalho de leitura inserindo os alunos ao meio literário, mostrando a eles a 

variedade de textos existentes em nossa sociedade, podendo ser literários, jornalísticos, 

científicos entre outros.  

Quando o ato de ler é desenvolvido dentro do meio escolar, os alunos se deparam com 

livros e notícias com diferentes correntes de pensamentos, uma tentando desmistificar a outra, 

ou apontando outro ponto de vista para a mesma corrente. Desta forma o aluno começa a 

desenvolver seu senso crítico em relação à vida, por perceber que aquilo que esta lendo não é 
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diferente do meio em que ele vive, levando-o a questionar suas vivências cotidianas, não com 

base nos textos, e sim com o seu pensamento crítico que através dos textos pode ser 

desenvolvido de forma natural e espontânea. 

Entretanto, para que o meio educacional busque desenvolver esse processo de leitura 

em seus alunos, é de extrema necessidade que os educadores tenham o hábito de ler e de se 

envolver com o que lê. Atualmente a prática da leitura vem se tornando cada vez mais rara, a 

leitura está se tornando cada vez mais superficial. A respeito da leitura, assim se pronuncia 

Lajolo: 
A atividade de leitura, que, em suas origens, era individual e reflexiva, 
transformou-se hoje em consumo rápido do texto, em leitura dinâmica que, 
para ser lucrativa, tem de envelhecer depressa, gerando constantemente a 
necessidade de novos textos[...] O ato de ler foi de tal forma se afastando da 
prática individual que a tarefa que hoje se solicita de profissionais da leitura 
como professores, bibliotecários e animadores culturais, é exorcizarem o 
risco da alienação, muito embora eles possam acabar constituindo elo a mais 
na longa e agora inevitável cadeia de mediadores que se interpõem entre o 
leitor e significado do texto.[...] Esse papel de intermediário pode afastar da 
prática docente o artesanato que a leitura exige. O que se reserva aos 
professores de hoje, a partir inclusive de sua formação profissional, é a 
divulgação de livros, a decifração de significados, a intermediação e o 
patrocínio do consumo de textos impressos. (LAJOLO, 2006, p.105) 

 

Torna-se evidente, portanto, que a leitura é algo de extrema importância para a 

formação de novos indivíduos, sendo ela uma base para o pensamento critico e  para a 

superação as dificuldades que nos cercam em nossa atualidade. Porém, como essa prática não 

vem sendo muito incentivada, os alunos apresentam grandes dificuldades quando o assunto é 

a produção textual. Isto se dá porque quem não possui o hábito da leitura, busca escrever 

como se fala, entretanto em algumas situações a escrita deve ser feita de uma forma mais culta 

e rebuscada, e como o aluno não lê, não sabe como desenvolver esse tipo de produção textual 

sem ter como base a oralidade. Já os alunos que possuem o hábito da leitura não mostram  

dificuldade neste quesito pois os diferentes livros existentes  apresentam diferentes meios de 

se escrever determinados assuntos, mostram novas palavras e facilitam esse processo de 

produção. Por estar familiarizado com a leitura e as linguagens dos diferentes livros, o aluno 

tem a possibilidade de  argumentar melhor e obter uma maior compreensão do tema proposto, 

podendo também desenvolver com mais facilidade seu senso crítico e sua capacidade de 

pensar como um ser independente. Como nos diz Silva:  

Em essência, a leitura caracteriza-se como um dos processos que possibilita 
a participação do homem na vida em sociedade, em termos de compreensão 
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do presente e passado e em termos de possibilidade de transformação 
sociocultural futura [...] Por isso mesmo, considerando as contradições 
presentes em nossa sociedade, uma concepção de leitura não pode deixar de 
incluir movimentos de consciência, voltados ao questionamento, à 
conscientização e à libertação (1998, p.20) 

   

Segundo Geraldi (2005) a prática da leitura deve ser incentivada de uma forma 

gradativa, começando com textos curtos, de fácil compreensão, evoluindo textual e 

gradativamente, incentivando sempre a produção de textos, que para ele é um meio 

privilegiado de interação entre os homens.  

Se observarmos nossos jovens, podemos perceber claramente seu desinteresse em 

relação à leitura, todo o jovem tem seu caráter revolucionário e rebelde, desta forma quando 

se impõe algo a ele, isso torna essa imposição algo desinteressante, e muitas vezes a leitura 

acadêmica é algo imposto pelos professores, que utilizam seu poder em relação aos alunos 

para forçar a leitura, algumas vezes ameaçando a aplicar uma prova. Entretanto também não 

se pode deixar que os alunos escolham o que ler, pelo fato de que a  aula pode se tornar 

qualquer coisa, ou uma aula fraca em relação a conteúdo literário. Assim sendo, o professor 

deve  tentar criar um elo entre os alunos e os livros, de forma não autoritária, mas acolhedora.  

A administração também pode ser responsável por fazer parte deste incentivo à leitura 

dentro do ambiente escolar. O papel do professor, muitas vezes pode se limitar à sala de aula, 

entretanto, a administração pode fazer com que toda a escola esteja em comum acordo para 

que haja este objetivo em comum. Muitos são os métodos que podem ser utilizados, como, 

por exemplo, um jornal escolar é um ótimo método de incentivar a escrita e a leitura de toda a 

escola de forma interativa e divertida, criando também uma ligação entre os alunos ou até 

mesmo uma maior motivação para criarem textos com o intuito de serem publicados. Uma 

biblioteca completa, e com novidades, também pode fazer com que essa prática possa ser cada 

vez mais intensificada no ambiente escolar. Um sarau de poesias é outra ótima escolha para 

exercitar esse gênero textual. Estes e outros métodos já existentes, se utilizados da forma 

correta, podem ajudar bastante neste processo.  

O incentivo ao hábito da leitura pode ser também aproveitado quando se fala em 

transformação social, livros que retratem a realidade de nossa sociedade podem ser úteis em  

“abrir” os olhos dos alunos; ela serve também para a efetiva iniciação das crianças na 

complexidade das linguagens, ideias, valores e sentimentos que regem a sua vida. Ter como 

base de leitura textos e livros que sejam prazerosos ajudam quando a criança está iniciando ou 

adquirindo o hábito de ler. Agir ao contrário, de forma autoritária, obrigando-o  a ler textos 
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que até o educador acha desagradável pode se tornar, na verdade, um banho de água fria  

afastando mais ainda o aluno do universo literário.  

Incluir a literatura infanto-juvenil pode ser uma ótima forma de chamar a atenção dos 

alunos para este universo, pois este tipo de texto tem o poder de atrair muito os pequenos 

leitores. Abrir mão de uma leitura rebuscada e utilizar um texto mais flexível pode  fazer uma 

grande diferença quando o assunto é cativar alunos para criar futuros leitores, uma vez que a 

qualidade da leitura costuma evoluir ao longo do tempo e das experiências literárias obtidas 

ao longo da vida acadêmica. 

Muitos são os textos apresentados na escola, entretanto, se o aluno não ler Monteiro 

Lobato nas séries iniciais, no ensino médio ele não o lerá, porque não houve a evolução 

natural do nível de leitura como deveria haver se o aluno tivesse sido incentivado desde as 

séries iniciais a ter esse hábito. Muitos professores se preocupam apenas com o dever de casa 

e deixam de incentivar os alunos a trilhar o caminho da leitura que no futuro lhes fará muita 

falta. Esse aluno, futuramente, será um cidadão que provavelmente não terá o senso crítico 

para questionar e entender a realidade do mundo em que  está inserido. Desta forma, este 

aluno não se tornará um aluno ativo e crítico. 

Entretanto, esta responsabilidade não cabe apenas ao educador, mas a família também 

tem uma parte importante no papel de incentivar as crianças à leitura. Alguns pensadores 

afirmam que os filhos são o reflexo de seus pais e, por isso, não adianta o educador tentar 

formar uma ideia intelectual no aluno se quando chegar em casa esse ideal for corrompido 

pelo mal exemplo dos pais. É, portanto, importante saber que os filhos, cujos pais também são 

leitores, tem uma grande possibilidade de serem futuros leitores, pois vivem constantemente a 

influência do meio. 

 
1.4- A menina que roubava livros    
 

Uma história desperta a minha atenção. No filme A menina que roubava livros, a 

protagonista, uma criança, vivia na Alemanha nazista numa casa humilde com seus pais 

adotivos. Sob um contexto sociopolítico conturbado, as pessoas passavam por uma forte 

repressão alemã. O filme mostra o outro lado da “moeda”, onde essa família alemã tinha 

medo das obrigações e restrições que lhes eram impostas pelos soldados de Hitler. 

            Os livros eram queimados e a Educação era manipulada a fim de formar cidadãos 

obedientes ao regime. Nessa parte do filme pensa-se na concepção bancária de educação em 

que se estabelece uma relação verticalizada entre o sujeito da educação, o educador, e o 
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“objeto”, o educando. Por parte do educador não há diálogo; há fala exaustiva e repetitiva; 

pouco ou nenhum carisma; autoridade e soberania. Por parte do educando há um intenso 

exercício de memorização e repetição; obediência, passividade e submissão; falta o espaço 

para questionamentos. O educador é sempre o que sabe, enquanto os educandos serão os que 

não sabem.  Na visão “bancária” de educação, o “saber” é uma doação dos que julgam sábios 

aos que julgam nada saber. Doação que se funda numa das manifestações instrumentais da 

ideologia da opressão - a absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos de 

alienação da ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre no outro. (FREIRE, 1997, p. 

81) 

  No meio dessa situação a menina encontrou nos livros o prazer das palavras, mesmo 

sem saber ler. Toda noite olhava cada palavra do livro e as enxergava como desenhos, signos 

que para ela podiam ser copiados, porém não esboçavam qualquer sentido. Seu pai adotivo, 

um homem simples e com poucos estudos, percebeu que a menina ao ser matriculada na 

escola desenvolveu certa dificuldade na leitura, então passou a ajudá-la nessa difícil 

caminhada. Toda noite lia trechos de livros e assim conseguiu alfabetizá-la. 

            O interessante da história é perceber a evolução da leitura. A menina ao aprender a ler 

fazia isso de forma mecânica, sem entender o significado das palavras e o sentido do que lia. 

Com o passar do tempo ela percebeu que a leitura era a imaginação e através disso pode sentir 

o prazer e a vontade de ler um livro, principalmente quando conheceu a biblioteca. A 

biblioteca era particular, mas ela pulava a janela da casa e roubava os livros para ler. Sempre 

os devolvia e quanto mais lia, mais queria ler. Cada palavra nova era escrita na parede do 

porão de sua casa, pelo menos dentro de sua casa existia uma liberdade de ser e fazer o que 

quisesse. 

            A prática da leitura, o prazer da descoberta de assuntos e culturas diversas foram 

ferramentas fundamentais para que a menina adquirisse um olhar crítico sobre o mundo, 

levando-a  a questionar  sua própria condição de alemã e a postura de sua nação. Seu pai 

funcionou como um mediador nessa trajetória de descoberta, principalmente porque, no 

decorrer do filme, abriga um judeu em seu porão. As circunstâncias externas, a ajuda do pai e 

o contato com o “diferente” fizeram com que a menina enxergasse o mundo com outros olhos. 

As palavras passaram a expressar sentido e não ficou no campo da repetição, elas foram 

construídas, porque obtiveram significância na escrita cotidiana da vida. Enquanto autora e 

testemunha, a menina constituiu sua forma e sua consciência se fazendo reflexivamente 

responsável por sua própria história.  A consequência imediata dessa vivência é a revolta. Foi 
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gerada nela uma vontade de libertação das amarras, ou seja, uma vontade de romper as 

barreiras da opressão.  

Quando se consegue pensar criticamente sobre a sua realidade de vida e quando já se 

tem consciência da situação de oprimido é possível ir em busca do diálogo, que caracteriza a 

teoria da ação dialógica na busca pela colaboração, união, organização e síntese cultural, que 

seria uma resposta à invasão cultural. Se por um lado, Freire vê diferenças entre a cultura do 

povo e a cultura das lideranças (lideranças revolucionárias, por exemplo), o papel da síntese 

cultural seria o de conseguir a superação dessas diferenças, sem que elas se tornem invasão 

cultural e não comprometa todo o processo de mudança na produção de mais opressão, agora 

sob novas formas. Não é a inferiorização do outro que configura a luta, porque dessa forma 

cai-se num círculo vicioso e o oprimido pode vir a tornar-se opressor. 

As belas e últimas palavras do autor em Pedagogia do Oprimido sintetizam toda a sua 

visão: “Se nada ficar destas páginas, algo, pelo menos, esperamos que permaneça: nossa 

confiança no povo. Nossa fé nos homens e na criação de um mundo em que seja menos difícil 

amar” (FREIRE, 1997, p. 253) 
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CAPÍTULO 2: LENDO O MUNDO  

A chamada leitura de mundo ocorre não somente quando estamos diante de um texto, 

mas antes mesmo de sabermos ler. Essa leitura ocorre antes da criança ingressar na escola. No 

momento em que começam a perceber as coisas lá fora, elas também começam a descobrir 

que existe um mundo, cheio de possibilidades, de histórias e de curiosidades. Esta é a fase em 

que a criança faz perguntas a todo o momento, quando as respostas devem ser dadas com 

carinho, pois ela, com certeza, está começando a ler o seu mundo. 

Para Freire (1996), aprender a ler, a escrever, alfabetizar-se é, antes de tudo, aprender 

a ler o mundo, e compreender o seu contexto, não muda numa manipulação mecânica de 

palavras, mas numa relação dinâmica que vincula linguagem e realidade. 

 

2.1 Níveis de leitura   

 

Em seu livro, Martins (1994) afirma que existem três níveis de leitura: emocional, 

racional e sensorial. Esses níveis de leitura aproximam quem está lendo do objeto que está 

sendo lido, tornando assim uma leitura mais centrada nos interesses do leitor. 

A leitura emocional é a mais comum entre os leitores, os leitores começam a ler se 

identificando com os personagens. Esta leitura mexe com seus sentidos, cria uma corrente 

com o livro, talvez até ao ponto de influenciar no humor de quem está lendo. Apresentar esses 

textos que nos permitem interagir e até mesmo nos fazem sentir o mesmo que os personagens 

sentem, pode ser uma porta aberta para influenciar os alunos a entrarem no mundo da leitura. 

Ao lermos um texto que nos toca ficamos marcados. Ler algo que nos toque de 

verdade é importante, nos faz refletir, sobre a vida, sobre as práticas, sobre quem somos.  

Sendo assim, esta leitura acrescenta valores, nos faz criticar, refletir e também nos distrai, nos 

dá prazer ao ler. 

Ler é um fenômeno cognitivo e social. Para Cosson (2006) ler é uma atividade que 

envolve uma troca de sentimentos, não apenas entre o escritor e o leitor, mas também com a 

sociedade da qual ambos fazem parte. Os sentimentos seriam o "resultado de 

compartilhamentos de visões do mundo entre os homens no tempo e no espaço" (COSSON, 

2006, p. 27). 

A leitura tem que fazer sentido, tem que corresponder às expectativas. Quando se 

busca uma literatura, ela tem que fazer sentido para quem está lendo, tendo algo em comum 
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com quem lê, que o faça se agarrar àquela trama, segundo Zilberman e Lajolo (1985) os 

leitores tem que se reconhecer nos personagens. 

 

2.2 Tipos de leitura 

 

Quando o assunto é leitura, são inúmeras as ofertas, e existem vários fatores que 

podem influenciar na escolha da leitura, muitas vezes lê-se por necessidade, ou por desejo, 

fazendo assim com que os leitores possam ter toda a liberdade para ler o que mais lhes agrada. 

A informação é o que mais atrai leitores, entretanto alguns se limitam a pensar como 

informação apenas jornais e revistas, esquecendo que nos livros literários também podemos 

adquirir muito conhecimento. Por muito tempo o jornal comandava em nossa sociedade sendo 

o maior meio de comunicação.  Contudo, eis que chegaram ao mundo  inúmeros outros meios 

de comunicação, meios estes que se tornaram acessíveis para todos, como o rádio, a televisão, 

as revistas e a internet. Mesmo assim, o jornal continua a ter um papel fundamental como 

veiculo de comunicação. 

A literatura é um dos veículos que mais atraem jovens leitores, quando falamos em 

leitura literária sempre nos lembramos de livros e de grandes bibliotecas. Muitos só são 

apresentados a este tipo de leitura na escola, conhecendo os grandes clássicos literários e 

outros nem tão grandes assim. Na leitura literária existe uma grande discordância sobre o que 

é uma leitura de qualidade. Muitos acreditam que para que a leitura seja realmente válida ela 

deve ser de grandes autores como Machado de Assis, e não uma leitura de ficção ou coisas do 

gênero. A escola deve ser o lugar onde se apresentam os autores grandes e os outros também, 

a fim de estimular todos os gostos de leitura, fazendo com que os alunos se identifiquem com 

algum autor ou gênero e possam vir a serem futuros leitores. 

Outro tipo de leitura é a crítica. Ela vai além da gramática ou do simples ato 

automático de ler. Nesse tipo de leitura, deve-se buscar ler e ter consciência do que está lendo, 

entender como o que foi lido pode influenciar na maneira de viver. Ler é conseguir enxergar a 

influência que alguns textos podem exercer sobre os leitores, ver como a leitura pode mudar o 

modo como as pessoas enxergam o mundo e como isso pode influenciar também nas relações, 

no modo de viver e interagir com outras pessoas. Entretanto, não é fácil realizar este tipo de 

leitura. Para se realizar essa leitura é necessário ter uma refinada visão de mundo. 

 

2.3 A leitura na formação do professor 
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O professor tem um papel muito importante na formação do futuro leitor. Porém, para 

que isso aconteça ele deve ter esse hábito e entender a importância do mesmo. Quando a 

administração escolar cria projetos de incentivos à leitura, o professor tem um papel 

fundamental nesses projetos. Mas, quando o professor não consegue ver a importância de 

criar novos leitores, os projetos não podem atingir suas metas, pois o mesmo não o realizará 

com total empenho. Muitas vezes professores não estão preparados para ter um papel tão 

importante, e por isso podem deixar a desejar. Um dos fatores que podem impedir que um 

professor exerça essa função de incentivador pode ser a falta de tempo. Se a escola separasse 

um tempo para que o professor pudesse criar rodas de leituras, entre outras ferramentas, seria 

um modo de intensificar esse papel de incentivador e fazer com que o ele possa realizar sua 

função plenamente. 

Professores costumam utilizar a leitura somente para realizar atividades, explicar uma 

matéria. O professor tem convicção que é seu dever alfabetizar uma criança, sabe o quanto é 

importante para que a criança possa ver o mundo, entende a importância da gramática e sabe 

que esta será a base para o resto de sua vida. Entretanto, não costuma valorizar a leitura 

mesmo sabendo que esta pode proporcionar a eles tudo o que ele sabe que é essencial. 

É uma situação muito contraditória. Ninguém contrata um instrutor de natação que não 

sabe nadar. No entanto, as salas de aula estão cheias de gente que, apesar de não ler, tenta 

ensinar. Gostar de ler não é um pré-requisito para ser professor, porém, este deve entender a 

importância da leitura e saber como trabalhar o ato de ler de uma forma que não os afaste da 

leitura. Exercícios, provas e questionários podem levar os alunos a ter outra visão do que é a 

leitura. Os exercícios são importantes, mas os professores devem mostrar que a leitura é mais 

que isso e que existem várias outras possibilidades de leitura e não apenas essa.  

O professor ouve e lê muito sobre a relevância da leitura para os alunos, mas é de 

grande valia que eles também leiam e se instruam mais, para que os alunos os vejam como 

exemplo de leitores e sejam incentivados a essa prática tão importante que é a leitura. Criar 

leitores é criar indivíduos melhores. 
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CAPÍTULO 3 - ENTREVISTAS 

Para melhor conhecer o que está sendo feito em sala de aula em relação à leitura, 

realizei 4 entrevistas (em anexo) com professores de séries iniciais do fundamental. 

Os nomes das escolas e dos professores estão sendo alterados para preservar a 

identidade dos entrevistados. A seguir, será apresentada uma análise das respostas.  

Com relação à questão número 1: conte uma prática de leitura que você desenvolve 

com seus alunos em sala de aula. 

A entrevistada “A” disse em sua resposta que reconhece o valor da leitura na formação 

de indivíduos, entretanto, em sua metodologia de ensino, percebi certo descaso em relação à 

aplicação dessa prática, como a entrevistada descreve, devido aos “imprevistos” que ocorrem 

no cotidiano escolar. No geral, pude perceber que a entrevistada tem noção da importância da 

leitura nas séries iniciais mas, o que falta, é o “saber fazer”. Essa é uma problemática 

existente em diversas áreas da educação e que faz um enorme diferencial em busca de 

alcançar esse objetivo. A respeito disso se pronuncia Ferreiro (2000) dizendo que mesmo com 

as dificuldades, o educador deve acreditar em seu potencial próprio de dominar sua teoria e 

acreditar em sua capacidade de fazer um bom trabalho. O que o professor pode fazer é buscar 

conhecimento das diversas formas de fazer o seu trabalho do melhor jeito possível. 

A entrevistada “B” apresenta uma metodologia diferente da entrevistada “A”, visto 

que insere a prática da leitura como parte da aula, fazendo com que o ato de ler tenha valor 

entre os alunos e proporcione dinâmica entre eles. Além disso, a entrevistada insere atividades 

extras com base na leitura proporcionando interação entre os alunos. Para ela, a leitura está no 

centro e não é uma prática lembrada apenas quando resta algum tempo vago. Seu projeto de 

leitura faz com que os alunos leitores tornem-se sujeitos participantes do projeto. As crianças 

tem a oportunidade de ler de fato, não apenas de fazer uma leitura superficial. A respeito deste 

assunto, Freire diz:  

Não se lê criticamente, como se fazê-lo fosse à mesma coisa que comprar 
mercadoria por atacado. Ler vinte livros, trinta livros. A leitura verdadeira 
me compromete de imediato com o texto que a mim se dá e a que me dou e 
de cuja compreensão fundamental me vou tornando também sujeito. (1996, 
p.22). 
 
 

A entrevistada “C” possui uma metodologia que envolve a leitura na realidade que o 

aluno vivencia. Com a prática de inserir notícias reais no cotidiano escolar, a entrevistada 

garante a interação da criança com a língua escrita como meio de construir os conhecimentos, 
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e a forma de mostrar as noticias reais ajuda a incentivar o aluno a criar o hábito da leitura. 

Hoje é uma notícia, amanhã, um livro. Conforme Lajolo diz: 

Em nossa cultura, quanto mais abrangente a concepção de mundo e de vida, 
mais intensamente se lê para entender num espiral quase sem fim que pode e 
deve começar na escola, mas não pode (nem costuma) encerrar-se nela. 
(2006, p.7) 
 
 

Ao trazer a realidade para o cotidiano escolar, a entrevistada está fazendo o que Lajolo 

nos diz, ajudando a criança a entender as concepções do mundo e da vida, fazendo também 

que o aluno tenha uma melhor integração com a sociedade e favorecendo o avanço intelectual 

do aluno. 

A entrevistada “D” leciona para o maternal, isto é, crianças ainda não alfabetizadas. 

Sua metodologia consiste em contar histórias para as crianças passando o livro de aluno para 

aluno, para que, mesmo que não saiba ler, possa realizar em sua cabeça a leitura de mundo. 

Lembrando o que Paulo Freire (1989) diz: “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”. Algo que vai além do letramento, algo 

este que vem da vida, do cotidiano e das figuras que essa professora apresenta e faz com que 

os alunos possam ler. 

Foi interessante perceber que os professores entrevistados levam a leitura a sério e 

aderem a ela em sua prática cotidiana. Além disso, eles ainda investem nessa área da 

educação que vem sendo tão sucateada e desvalorizada.  

Com relação à questão número 2: Para você qual o papel da escola no ensino da leitura? 

Foi de consentimento geral que a escola tem um papel de extrema importância quando 

o assunto é leitura pelo fato de que muitas vezes é nela que a criança pode ter seu primeiro 

acesso a livros. Enxergar a escola como incentivador é fundamental para o desenvolvimento 

de novos conhecimentos, entendendo que a leitura faz parte do processo de aprendizagem e lá 

é indispensável na formação de grandes leitores.   

 Através das respostas dadas, pôde-se perceber que os professores sabem o que deve ser 

feito e fazem de acordo com as suas possibilidades, com isso, percebe-se também que entre 

diversas metodologias existentes a leitura tem estado presente nas salas de aula. Todos tem 

consciência de que a leitura é de suma importância para o crescimento intelectual e individual 

de cada criança.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Embora a ideia de sanar todos os problemas relacionados à educação, o hábito da 

leitura pode ser um fator referencial. Ler pode instigar a criança a estudar o que muitas vezes 

a escola não pode proporcionar. É de suma importância ser um professor que entenda como a 

leitura é e será de muita importância para a vida, tanto social como acadêmica de uma criança, 

independente da classe social ou de qualquer outro fator vivenciado por essa criança. 

 O professor como profissional de ensino tem uma grande responsabilidade, tanto com 

a criança como quanto com a sociedade. Ter crianças passando por sua vida é algo comum na 

vida do professor. Muitas vezes essas crianças não tem um acompanhamento de seus pais e, 

cabe ao professor, a responsabilidade de formar um cidadão honesto e responsável. Ter um 

bom professor pode mudar muito a vida de uma criança. Ser um exemplo e se dedicar para 

ensinar uma criança pode ser o que tem de mais especial na vida desta criança e, instigar o 

hábito de ler, deve ser algo de extrema importância na pauta pedagógica de um profissional da 

educação, afim de, com a leitura, passar e, muitas vezes suprir, os exemplos que eles não 

possuem no ambiente familiar. Entretanto, a criação desse hábito pode não depender 

unicamente do professor. A família tem uma enorme participação na criação deste hábito e, 

incentivar a criança no hábito de ler ajuda a ressaltar o quanto é importante na sua formação 

intelectual. Muitos não têm essa influência no âmbito do ambiente familiar. Desta forma, o 

professor pode não dar conta sozinho desta responsabilidade. Contar com um bom ambiente 

escolar e com um projeto de incentivo a leitura, toda a escola pode participar nesse processo 

de incentivo visando sempre uma boa comunicação e interação entre a escola e os alunos 

buscando sempre construir bons valores e boas práticas, como o hábito de ler. 

A leitura como prática constante tem uma forte influência na vida intelectual das 

pessoas. Muitos acreditam no poder de transformação através da leitura. Transformação essa 

que pode ser no modo de ver o mundo, no caráter, em suas ações diárias ou em inúmeras 

outras coisas. A leitura é uma prática saudável e deve ser estimulada ao máximo. Ensinar as 

crianças desde as séries iniciais a ter esse hábito as fará ter um ótimo desempenho no futuro, a 

serem pessoas com pensamento crítico, isto é, pessoas que dificilmente serão alienadas. Ler 

não é o simples ato de engolir as palavras de forma superficial. É entender o que se lê e se 

envolver com a leitura. É viajar com os livros, viver na história ali contada, compreender o 

que está se passando e, o mais importante, que é ter a oportunidade de desenvolver a 

criticidade a partir de uma prática tão boa como é a leitura.                 
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ANEXOS 
 
ENTREVISTA I 
 
1 – Nome: Entrevistada A 

2 – Tempo de magistério: 20 anos 

3 – Idade: 49 anos 

4 – Série em que trabalha: 5º ano 

1 - Conte uma prática de leitura que você desenvolve com seus alunos em sala de aula. 

A leitura está presente em minha sala de aula. Antes de iniciar qualquer atividade, 

peço aos alunos que façam uma leitura silenciosa, para que posteriormente eu explique. 

Realizo esse procedimento em qualquer disciplina, porque acredito que só conseguimos 

entender uma atividade quando temos a capacidade de interpretá-la. 

Trabalho com livros extraclasses, escolhendo um por semestre. Mas sei que muitas 

crianças não os leem em casa, então resolvi lê-los em sala de aula. É ótimo! A leitura torna-

se interessante e a expectativa de saber o desfecho da história é grande. Para que isso 

aconteça procuro seguir alguns passos: 

1º passo: É preciso que todos ou a maioria tenham o livro. 

2º passo: A leitura do livro ocorre no final das aulas, isso quando há tempo 

disponível.  

3º passo: Todos participam, cada criança lê um trecho. Não cobro o tamanho da 

leitura, porque levo em consideração que alguns alunos sentem-se envergonhados em ler 

para a turma, por isso deixo-os à vontade.  E assim vamos lendo cada página e comentando, 

sem pressa, o objetivo é exercitar a reflexão.  

4º passo: Quando chegamos ao final da leitura, que às vezes demora três meses 

devido aos imprevistos que surgem no cotidiano escolar, peço que cada aluno crie seu 

próprio livro baseando-se no que leu, este que pode ser escrito e/ou ilustrado.   Utilizamos  

diversos materiais para a confecção dos livros (cartolina, lápis de cor, giz de cera, hidrocor, 

papel crepom, etc), o trabalho é realizado em sala de aula sob a minha orientação.  

5º passo: Fazemos uma exposição dos livros na sala de aula, dando a oportunidade de 

cada um ler o que o amigo produziu. É um trabalho criativo em que muitos alunos pensam 

que não conseguirão concluir, mas me surpreendem com seus livros e se sentem mais 

motivados a imaginar, criar, ler.   
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2 - Para você qual o papel da escola no ensino da leitura? 

O papel da escola é despertar nos alunos o prazer pela leitura. Cada escola, de 

acordo com a sua realidade, deve criar métodos para incentivar a leitura, como projetos em 

biblioteca e sala de leitura, visitas à exposições de livros, apresentações de peças de teatro, 

enfim buscar meios que motivem a vontade de ler nos alunos. 

 
ENTREVISTA II 
 
1 – Nome: Entrevistada B  
2 – Tempo de magistério: 9 anos 

3 – Idade: 33 anos 

4 – Série em que trabalha: 2º ano do Ensino Fundamental I. 

 

1 - Conte uma prática de leitura que você desenvolve com seus alunos em sala de aula. 

 

Trabalhamos com um Projeto de Leitura Extensiva onde escolhemos 3 títulos e dividimos 

a turma para adquiri-los. Os alunos compram 1 livro e após a leitura deste realiza uma 

atividade. Depois de alguns dias proporcionamos a troca com os colegas até que leiam os 3 

livros e realizem as atividades propostas. Este projeto é bimestral, os temas são escolhidos de 

acordo com o tema que queremos trabalhar em determinado período, e o número de livros 

adotados podem variar. 

 

2- Para você qual o papel da escola no ensino da leitura? 

A escola precisa ser uma grande incentivadora da leitura, destacando a grande 

importância desse hábito, pois é através dela que os alunos desenvolvem diversas habilidades 

que vão além da própria leitura, a escrita, a ampliação do vocabulário, desenvolvimento de 

novos conhecimentos, imaginação e realidade. Um bom leitor é um bom aluno e vice-versa. 

 

ENTREVISTA III 

1 – Nome: Entrevistada C 

2 – Tempo de magistério: 10 anos 
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3 – Idade: 33 

4 – Série em que trabalha: 3º ano 

 

1 - Conte uma prática de leitura que você desenvolve com seus alunos em sala de aula. 

 

Trabalho com a realidade dos alunos e trago para aula, revistas e jornais com fatos 

do cotidiano e depois discutimos as questões em sala. Em vários momentos trabalho livros e 

contações de histórias porque percebo que gostam muito. Tenho percebido um grande 

interesse na turma pela leitura nesse novo ano pretendo desenvolver junto com a 

coordenação um projeto de leitura que tenha uma duração maior.  

 

2 - Para você qual o papel da escola no ensino da leitura? 

A escola deve incentivar a leitura. A leitura faz parte do processo de aprendizagem. A 

leitura faz com que os alunos se desenvolvam. Acredito que as escolas devem adotar livros 

que incentivem a criatividade dos alunos  mas acho extremamente importante trazer a 

realidade da leitura para a sala de aula. 

ENTREVISTA IV 

 

1 – Nome: Entrevistada D 

2 – Tempo de magistério: 1 ano e 6 meses de magistério na Educação Infantil 

3 – Idade: 24 anos 

4 – Série em que trabalha: Maternal I (2-3anos) da Educação Infantil 

 

1 - Conte uma prática de leitura que você desenvolve com seus alunos em sala de aula. 

 

A contação de histórias com base em leitura de livros de literatura infantil é primordial 

no trabalho de desenvolvimento pelo gosto à leitura e apresentação do mundo letrado para a 

criança. Por isso faço leitura/contação de histórias pelo menos três vezes na semana com a 

turma, depois deixo o livro a disposição dos pequenos, passando de mão em mão para que 

folheiem e manuseiem os livros, um de cada vez, dando a oportunidade para que todos 

possam apreciar a história. Algumas vezes desenvolvo atividade de recontação de histórias, 

disponibilizando diversos livros para as crianças manusearem e fazer de conta que lêem, 
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recontando a história ou produzindo uma nova história a partir das leituras feitas pelas 

educadoras. 

 

2 - Para você qual o papel da escola no ensino da leitura? 

 

A escola tem um papel muito importante no desenvolvimento do gosto pela leitura na 

criança, porque muitas vezes é o único lugar que oferece livros diversos para os pequenos e 

que oportuniza a apreciação do universo escrito de acordo com a faixa etária do público. 

Logo, deve haver projetos adequados com a finalidade de incentivar o gosto pela leitura. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


