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RESUMO 

 

 

Ao vermos estudantes universitários com dificuldades quanto ao ato da leitura, 
pensamos no por que deste fato acontecer. Pensamos que a falta de vontade e 
interesse em ler se deva, em boa parte, ao fato deles não terem sido incentivados ao 
hábito de ler, enquanto crianças, sem desconsiderar o papel que a escola tem a 
desempenhar no processo de ensino e de aprendizagem. A fim de averiguarmos o 
assunto em questão o problematizamos, indagando acerca do que os pais gostam 
de ler, se leem para os filhos deles e como compreendem o ato de ler. Elegemos 
para esta pesquisa o objetivo geral: verificar situações de leitura junto aos pais de 
alunos e se eles leem para os filhos. Os objetivos específicos foram assim 
elaborados: identificar e evidenciar na literatura, situações que possam levar a 
criança a ser uma leitora criativa, despertando nela o prazer em ler; salientar os 
benefícios de uma boa leitura, para a formação do senso crítico dos leitores e 
relacionar os benefícios ocasionados por tal atividade; coletar dados junto a pais de 
alunos, com vistas a conhecer como eles se relacionam com a leitura e se eles leem 
para seu filho. Para alcançar os objetivos propostos, este estudo caracteriza-se 
como investigação bibliográfica e compreende, ainda, a apresentação de 
questionário a pais de alunos, com vistas a saber o que eles gostam de ler; em que 
momentos costumam ler para os filhos e como compreendem o ato de ler. A 
conclusão a que se chega, dentre outras, é que, neste estudo, os alunos têm pouca 
ajuda dos pais no que se refere à formação do leitor. 
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ABSTRACT 

 

Seeing students with difficulties in the act of reading, we think of why this event to 
happen. We think that the lack of will and interest in reading is due, in large part to 
the fact that they were not encouraged the habit of reading, as children, without 
ignoring the role that the school has to play in the teaching and learning. In order to 
ascertain the subject matter to problematize, inquiring about what parents like to 
read, if read to their children and how to understand the act of reading. Elected to the 
overall goal of this research: check reading situations with parents and students if 
they read to their children. The specific objectives were thus established: to identify 
and evidence in the literature, situations which might lead the child to be a creative 
reader, awakening her pleasure in reading, highlight the benefits of a good read for 
the formation of critical readers and relate benefits caused by such activity, collecting 
data from parents of students, in order to understand how they relate to reading and 
they read for your child. To achieve the proposed objectives, this study is 
characterized as research literature and includes also the presentation of a 
questionnaire to parents of students, in order to know what they like to read, often 
times they read to their children and how to understand the act of reading. The 
conclusion arrived at, among others, is that in this study, students have little help 
from parents regarding the education of the reader. 

 

Key Words: Reading. Formation of readers. Childhood. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ler é uma arte, enfim, é condição para viver em consonância com o 
real [...] (PERISSÉ, 2004, p. 59). 

 
 

A motivação inicial para a elaboração desta pesquisa científica foi 

norteada a partir das experiências vividas em sala de aula, isto ao longo do período 

acadêmico da pesquisadora. Durante esse período, percebemos a dificuldade por 

parte dos discentes em fazer as leituras propostas pelos docentes. 

Por não ter o hábito de ler, foi possível verificar que os discentes se 

sentiam perdidos e com grandes dificuldades, exaustos e estressados, muitas vezes 

devido à grande quantidade de textos a serem lidos em um curto espaço de tempo, 

pois as atividades acadêmicas, praticamente, levam o aluno a ter que ler um texto 

por aula, o que resulta uma média de cinco a sete textos por semana. 

A partir dessa experiência, passamos a refletir sobre o quanto nós, 

futuros professores/pedagogos, não lemos o suficiente, e se não gostamos de ler e 

não temos o hábito de leitura, como podemos incentivar os outros a lerem e terem 

gosto por tal atividade? 

 
 
Quem se dispõe a entrar numa sala de aula para ensinar tem que 
saber satisfatoriamente aquilo que ensina, tem que dominar os 
conteúdos e suas disciplinas, para orientar a leitura, o professor tem 
que ser leitor, com paixão por determinados textos ou autores e ódio 
por outros (SILVA, 2002, p. 14). 
 
 

Neste começo do século XXI vivemos em um mundo em que a 

televisão e o computador vêm em primeiro lugar. Enquanto a leitura, entendida neste 

estudo nas suas amplas possibilidades, porém focando-se o texto escrito, cada dia 

mais, está sendo requerida pelos cidadãos em geral e, em particular, pelos alunos. 

Ressaltamos ser muito fácil acessar a Internet e encontrar a sinopse de um filme, o 

resumo de um livro, e com isso, sem perceber, estamos entrando em crise, sim, 

estamos numa contínua crise da palavra, limitando-nos a meras cópias de textos 

encontrados prontos. De acordo com este quadro, o que se faz necessário é nos 

reeducarmos para compreender a importância da leitura em nossas vidas e assim, 

exercermos plenamente o uso da palavra, pois segundo Foucambert (1994, p.5): 
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Ler não é apenas passar os olhos por algo escrito, não é fazer a 
versão oral de um escrito. Ler significa ser questionado pelo mundo e 
por si mesmo, significa que certas respostas podem ser encontradas 
na escrita, significa poder ter acesso a essa escrita, significa 
construir uma resposta que integra parte das novas informações ao 
que já se é. O ato de ler é o meio de interagir com a escrita 
(FOUCAMBERT apud REZENDE, 2011, p. 123). 
 
 

No livro de Lajolo “Do mundo da leitura, para a leitura do mundo” nos 

deparamos com a situação de uma professora de escola pública, que dá o seguinte 

depoimento: “Só a leitura e o incentivo pelos bons autores poderão melhorar a 

redação dos alunos, cada vez mais pobre e restrita pela TV” (1994, p.12). 

Acreditamos que a professora tenha razão, pois os alunos leem pouco, e a leitura 

está longe de ocupar destaque no dia a dia deles. Hoje ela está sendo substituída 

pela televisão e pelo computador, e assim, nossa linguagem está cada vez mais 

pobre e com possibilidades de atribuição de significados mais reduzidas. 

 
 
A leitura de livros não é uma prática constante, nem aparece em 
todas as famílias; entretanto, essa prática não está restrita a algum 
tipo de família em particular. Tampouco é definida por um tipo de 
moradia ou um determinado nível econômico ou de escolaridade dos 
pais. O livro está presente em famílias que encontram um significado 
para a sua leitura, seja o prazer e o relaxamento, seja a resolução de 
problemas do cotidiano, seja, ainda, o atendimento a exigências 
profissionais ou a indicação escolar (ARAÚJO, s/d.). 
 
 

Sabe-se que, se acontecesse este incentivo junto às crianças desde 

cedo, antes mesmo da entrada na escola, poderíamos auxiliá-las mais efetivamente 

a se tornarem leitoras críticas e criativas. Se este fosse o proceder da família desde 

a infância, os alunos, ao chegarem a uma universidade, não sofreriam a pressão da 

leitura de textos, o que muitas vezes se torna uma ação quase insuportável, por ser 

obrigatória.  

Nessa condição, tem-se que ler para fazer uma prova, para 

apresentar um seminário, para a conclusão de um trabalho acadêmico, enfim, é o 

fazer por uma nota, um fazer automatizado. Não é uma ação que tenha o resultado 

de conhecer, de compreender e principalmente para aprender e apreender o que 

está sendo lido. O resultado é que permanecemos analfabetos, ou seja, um 

analfabeto que lê e não sabe por que leu, realizou a atividade da leitura, mas não 
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entende o que está escrito, vale dizer, acabamos por nos tornar analfabetos 

funcionais, desta forma: 

 
 

[...] temos um currículo vicioso; quanto menos alguém é capaz de ler, 
menos deseja ler e, se tiver que fazê-lo, provavelmente não irá 
cumprir satisfatóriamente a tarefa. Por tanto, não é suficiente que 
solicitemos leituras aos nossos alunos. É necessário que realizemos 
leituras com eles (REZENDE, 2009, p.8). 
 
 

Frente ao exposto, como podem os professores/pedagogos virem a 

contribuir para a formação de leitores e incentivar seus alunos ao ato de ler, desde a 

educação infantil, indo além da leitura considerada exaustiva, cansativa e destituída 

de sentido? Neste contexto, qual a contribuição possível, advinda dos pais? 

Para respondermos a essas e outras perguntas, que viessem a 

surgir durante nosso processo investigativo, elegemos como objetivo geral: 

compreender como se dá o processo de formação de leitor, entendendo que ele se 

dá com a participação dos pais e da escola. Os objetivos específicos foram assim 

elaborados: identificar e evidenciar na literatura, situações que possam levar a 

criança a ser uma leitora criativa, despertando nela o prazer em ler; salientar os 

benefícios de uma boa leitura, para a formação do senso crítico dos leitores e 

relacionar os benefícios ocasionados por tal atividade; coletar dados junto a pais de 

alunos, com vistas a conhecer como eles se relacionam com a leitura e se eles lêem 

para seu filho.  

Para alcançar os objetivos propostos, este estudo caracteriza-se 

como investigação bibliográfica e compreende, ainda, a apresentação de 

questionário a pais de alunos, com vistas a saber o que eles gostam de ler; em que 

momentos costumam ler.  

Cumpre ressaltar que o trabalho desenvolvido desde a educação 

infantil pode abrir espaço para uma leitura possivelmente prazerosa. A brincadeira 

para a criança possibilita diversão; a leitura, por sua vez, pode também vir a ter esse 

caráter de brincadeira, de levar a criança ao encantamento, a explorar a imaginação, 

despertando-a para o faz de conta, tornando “tudo possível”, aspecto esse muito 

importante para o desenvolvimento cognitivo da criança. O ato de o professor contar 

uma história ajuda a ampliar o vocabulário da criança e pode proporcionar a ela o 

estímulo à leitura, que deve ser iniciado com o ato de ler em família, tornando-o algo 
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cotidiano, simples e natural, o que nem sempre ocorre, porém é recomendável que 

aconteça.  

Para uma melhor compreensão por parte dos leitores, dividimos este 

trabalho em seções. Na primeira delas, intitulada leitura na atualidade, discorremos 

sobre como a utilizamos e como deveríamos utilizá-la frente ao que dela se espera; 

identificamos alguns tipos de leituras, destacamos a sua importância e ainda 

ressaltamos a sua função frente ao processo de socialização. Também julgamos ser 

imprescindível salientar o papel do leitor em nosso país, além de abordar a questão 

do gosto pela leitura, de que forma as pessoas comumente realizam esta ação.  

Apresentamos as concepções de leitura, que entremeiam a 

construção de um leitor consciente, além de relatar que o ato de ler não é tão 

valorizado como deveria. Destacamos também a literatura infantil, uma vez que esta 

não se define como um conjunto de manifestações e de atividades que têm como 

ilustração artística o que interessa à criança, e sim é uma fonte de prazer, possível 

de trazer as emoções que as histórias lhe proporcionam, por isso merece atenção e 

necessita de maiores explorações.  

A seguir, abordamos a mediação da leitura e destacamos que os 

familiares devem ser os primeiros mediadores neste processo, pois eles são os 

primeiros elos da criança com o mundo, lembrando que mediar não é mandar e 

menos ainda obrigar a criança a realizar uma leitura, mas sim propor caminhos e 

auxiliar nesta importante atividade, para que ela venha a se tornar prazerosa e 

possa propiciar benefícios no desenvolvimento das crianças. 

 Na terceira seção, explicamos a metodologia adotada para a 

execução do estudo, caracterizado como uma investigação exploratória, partindo de 

um questionário com questões estruturadas, entregues aos pais de alunos da 

educação infantil de uma escola situada na cidade de Londrina-Paraná.  

Ao final do trabalho investigativo, elaborado e executado com o 

intuito de realizarmos nosso Trabalho de Término e Conclusão de Curso, chegamos 

a algumas conclusões frente ao nosso problema de pesquisa e aos objetivos, já 

descritos no inicio de nossa introdução. Elas são apresentadas na seção 3. 
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2 LEITURA E LEITORES: ENTRELACES... 

Hoje nosso tempo é consumido por trabalhos excessivos, por filas 

bancárias intermináveis, por um trânsito truncado e lento e pela ânsia de lazer ao 

final de semana. Tudo tão desgastante quanto um emprego mal remunerado. É 

muito mais agradável você chegar em casa e deitar-se no sofá, comer pipoca e 

assistir televisão, do que, por exemplo, fazer uma leitura de um texto de filosofia. 

Temos que aprender a ver o “outro lado da moeda”, isto é, o lado da leitura, para ver 

o que ela pode nos trazer e quais benefícios contemplam. 

A esse respeito, Perissé (2004, p. 12), nos diz que: 

 
 

A leitura nos dá um tempo que nunca teremos. O tempo de ouvir 
quem de fato pensamos ser e somos. Um tempo que nasce de 
dentro para fora. Um tempo sereno que deixa o barulho distante, e 
relativiza nos grandes e pequenos medos. 
 
 

“O século XXI da mostras de que o leitor desse tempo precisa saber 

ler, amplamente!” (REZENDE, 2009, p.78). Sendo assim, é notória a importância do 

ato de ler nos dias atuais, não somente dentro da formação educacional, mas 

também como um estímulo à imaginação, distraindo, informando, mas acima de tudo 

proporcionando conhecimentos, possibilitando ao leitor novas experiências, tanto 

pessoal como cultural e social. 

Dentro deste contexto, o texto se faz importante, pois como nos diz 

Rezende (2009, p. 20 e 21): 

 
 
O texto que comporta/transporta a leitura de mundo do autor não 
chega ao leitor carregado de sentido, por si só. A construção dos 
sentidos de um texto ocorre na reconstrução do texto pelo leitor, num 
movimento aparentemente aleatório. 
 
 

A leitura tem a função de socializar os indivíduos, visto que por seu 

intermédio é possível obter informações, ainda mais nos dias atuais, onde estamos 

vivendo em uma rede global, que segundo definição constante no Dicionário Aurélio 

(2001, p.376) vem a ser o: “processo de integração entre as economias e 

sociedades dos vários países, especialmente no que se refere à produção de 

mercadorias e serviços, aos mercados financeiros, e à difusão de informações”. 
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Mas, para que tenhamos acesso a essa globalização, se faz 

necessário, entre outros fatores, o gosto pela leitura e a compreensão do que se 

está lendo. Tendo-se esta compreensão, melhor será a comunicação entre os 

sujeitos dentro de uma sociedade. 

Para chegarmos a este grau de socialização, teremos que ler, gostar 

do que lemos, sendo que para que isto venha a acontecer, temos que efetivamente 

ser estimulados, e, este estímulo deve ter seu princípio ainda na fase da infância, 

sendo importantíssima à participação da família, pois esta fará a primeira mediação 

da leitura. A relação de influência dos pais na responsabilidade de tornar seus filhos 

leitores requer uma ação de aprendizagem em conjunto, pois os pais são os 

melhores diagnosticadores dos gostos, habilidades e talentos de seus filhos e muito 

podem contribuir nessa área. Dessa forma, a escola poderá se ocupar de outros 

aspectos da formação do leitor, tais como relações do que é lido, aspectos técnicos 

da leitura.     

Devemos lembrar que a responsabilidade da educação não deve 

estar delegada somente à escola, mas constitui-se em uma tarefa familiar, escolar e 

social. 

O ensino tradicional, praticado no passado, é visto em nosso tempo 

como algo monótono e destituído, muitas vezes, de significado. Na 

contemporaneidade, com a diversificação dos meios de comunicação, o uso da 

tecnologia, os alunos anseiam por metodologias diferentes, motivadores, 

desafiadoras, atraentes, entre outras. Nesse contexto, cabe lembrar Zilberman 

(1985, p.22): 

 
 

A decisão por uma mudança de rumos implica algumas opções por 
parte do professor, delimitadas essas, de um lado, pela escolha do 
texto e, de outro, pela adequação desse último ao leitor. Acredita-se 
que, além disso, faz-se necessário que haja uma mudança também 
no ambiente educativo, para que a leitura abandone esse estigma de 
cunho pedagógico que até nossos dias vem sustentando. 

 
 

Desse modo, a leitura trabalhada na escola não deve ser utilizada 

apenas como decodificação; ressaltamos a importância e os benefícios de vivenciar-

se a leitura, uma vez que, desta forma, o senso crítico de cada cidadão pode se 
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ampliar, tornando-o sensível para as questões do mundo, o que fará com que tenha 

a capacidade de agir e interagir dentro deste contexto social de maneira mais plena.  

Segundo os PCN’s (1997, p. 15): 

 
 

[…] um projeto educativo comprometido com a democratização social 
e cultural atribui à escola a função e a responsabilidade de garantir a 
todos os seus alunos o acesso aos sabores linguísticos necessários 
para o exercício da cidadania, direito inalienável de todos [...]. 
 
 

Cabe então, também a nós enquanto educadores, despertar o 

prazer de ler nos alunos, levando-os a perceber que a leitura tem um encantamento, 

afinal ela pode fazer parte de nossos interesses e deve sempre ser geradora de 

novas experiências lingüísticas, de vida, enfim. A mesma deveria ser estimulada 

pela família, tornando-se assim um processo simples e natural, mas o que vemos é 

que isso não acontece frequentemente. A família, grosso modo, pouco participa da 

educação para a leitura. 

Entendemos que a busca do conhecimento intelectual, moral e 

social deveria ser praticada também e talvez principalmente com o ato de leitura. 

Por esse motivo, propomo-nos a apontar a leitura em sua extensão 

possível, contribuindo na busca de alternativas para a prática educativa e a reflexão 

do professor sobre o ato de ler. Destacamos aqui o pensamento de Paulo Freire, 

educador que se voltou às questões da leitura, e insistimos que é preciso aguçar os 

sentidos e buscar formas para tornarmo-nos um bom leitor, incentivando o uso da 

imaginação e da criatividade: 

 
 

Me parece indispensável, ao procurar falar de tal importância, dizer 
algo do processo em que me inseri enquanto ia escrevendo este 
texto que agora leio, processo que envolvia uma compreensão critica 
do ato de ler, que não se esgota na decodificação pura da palavra 
escrita ou da linguagem, mas que se antecipa e se alonga na 
inteligência do mundo (FREIRE, 1986, p.11). 
 
 

Acreditamos em uma prática educativa em que a leitura não deva 

ser somente incentivada na educação infantil, mas que tenha sempre o estímulo e a 

presença dos pais, pois assim estar-se-á oferecendo subsídios para a criança ter o 

prazer de ler. Dessa forma, podemos ajudar a desenvolver bons leitores, fato 
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importante para o sucesso na vida adulta e a descoberta contínua de idéias e modos 

de ser. 

Nessa linha, de acordo com Kleiman (1989, p. 27): 

 
 

O mero passar de olhos pela linha não é leitura, pois leitura implica 
uma atividade de procura por parte do leitor, no seu passado de 
lembranças e conhecimentos, daqueles que são relevantes para a 
compreensão de um texto que fornece pistas e sugere caminhos, 
mas que certamente não explicita tudo o que seria possível explicitar. 
 
 

Qual a criança que não tem o pai na figura de uma super herói de 

gibi, como um rei ou ainda como um cavaleiro em um cavalo branco, que surge da 

névoa somente com a finalidade de defender sua linda princesinha? Assim se 

procede em todo tipo de literatura, pois ao usarmos a história de vida do sujeito e 

fazendo uma correlação com a história narrada ou lida, além de fazermos com que a 

criança exercite sua criticidade, estaremos construindo o hábito de ler e o gostar da 

pratica do ato de ler no âmago destes seres chamados leitores. 

Em suma, pretende-se, com esta pesquisa, ressaltar a importância 

da leitura e sua importância para a formação profissional, cultural e social. 

Segundo Bamberger (1977, p. 36-38), existem diferentes formas de 

leituras, sendo estas: 

 
 

Leitura informativa: que serve para aumentar o conhecimento, 
auxiliar na informação funcional, nas curiosidades e necessidades de 
orientação para a vida [...]. 
Leitura cognitiva: é a leitura profunda, feita para o estudo de 
pesquisas, teses, exige resenha com argumentos. 
Leitura literária: são as leituras de textos literários, romances, 
contos e outros, analisando os estilos, a forma, a narrativa, etc. 
Leitura recreativa: é a leitura lazer, feita pelo prazer. 
Leitura pretexto: feita com uma única finalidade, como a leitura de 
texto para a prova […]. 
Leitura corretiva: é realizada para correção de certas falhas, como 
erros ortográficos […]. 

Como vimos o ato de ler em nosso cotidiano se divide em diversas 

formas de leitura. Olhado deste ângulo, afirmamos que, em muitos dos casos, 

realizamos diferentes formas de leituras, por vezes sem nos darmos conta de sua 

importância e significado. 

Para Geraldi (1989, p.19), os tipos de leitura se definem como: 



18 

 

 
 
[…] busca de informações: o objetivo básico do leitor neste tipo é a 
busca de informações, que pode ser orientada de duas formas: a 
busca de informações sem roteiro, previamente elaborado, […] 
segundo, o leitor deverá lançar mão de conhecimentos, informações 
já obtidas de outras leituras para que haja compreensão. 
A leitura estudo de texto: é a mais praticada nas aulas de outras 
disciplinas do que nas aulas de língua portuguesa, envolvendo as 
mais variadas formas de interlocução leitor/texto/autor. 
A leitura fruição de texto: essa é a leitura feita por prazer, sem a 
cobrança do preenchimento de fichas, que a escola deveria adotar, 
sem importar ao aluno que livro ou texto ler, deixando-o tomar suas 
decisões sobre as leituras a fazer. 
 
 

Sendo assim, cada texto que lemos nos traz algum tipo de 

informação, nos remetendo a algum sentimento, como prazer, curiosidade, 

informação, entendimento, amadurecimento, entre outros, mas principalmente ao 

conhecimento:  

 
 

Na leitura, temos um convite à ficção, sem perder de vista o mundão 
do qual fazemos parte e que requer olhar perspicaz, atento, crítico e 
denunciador. [...] o escritor de literatura é alguém que descobriu 
como manusear com arte essas marionetes que se chamam 
palavras. (REZENDE, 2009, p.31). 
 
 

As leituras realizadas no decorrer de nossa vida variam de pessoa 

para pessoa, de acordo com seu gosto pessoal, como por exemplo, gostar de 

poemas e romances, de revistas automotivas ou histórias de super-heróis (isto 

somente citado como exemplos), ou, ainda, lermos por obrigação, para estudo, ou 

pesquisas que nos despertam algum tipo de interesse. 

Segundo as ideias de Foucambert (1994, p.122), existem cinco 

idades de leitura, sendo que cada uma possui características distintas das demais, e 

uma a uma remete interesse em diferentes fases dos desenvolvimentos das 

crianças, desta forma, destacamos as seguintes fases estabelecidas pelo autor: 

 
 

Idade dos livros de gravuras e dos versos infantis (de 2 a 5 ou 6 
anos). A criança faz pouca distinção entre o mundo interior e exterior; 
[…] (idade do pensamento mágico).  
Idade das “histórias ambientais” ou de leitura ”factual” (de 9 a 12 
anos). Fase da Construção de uma fachada prática, realista, 
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ordenada racionalmente, diante de um pano de fundo mágico 
aventuresco […]. 
Idade das histórias de aventuras: realismo aventuroso, ou a fase 
de leitura não psicológica orientada para sensacionalismo (de 
12 a 14 ou 15 anos) [...]. 
Os anos de maturidade ou o desenvolvimento de esfera estético 
literária de leitura (de 14 a 17 anos). Descobrimento do mundo 
interior de egocentrismo crítico e de várias escalas de valores […]. 
(FOUCAMBERT, 1994, p.122) 
 

Como já foi dito anteriormente, sabemos que o sujeito é um ser em 

uma permanente construção, e assim também deve ser em sua vida como leitor. A 

cada nova fase (idade) pela qual passa o indivíduo, mais aprimorada fica sua leitura. 

Então podemos chegar à conclusão que, quanto mais aprimorarmos o nosso ato de 

ler, mais preparados para a vida estaremos.  

 

2.1 O LEITOR NO BRASIL 

 

 

Na busca de conhecimentos, a leitura se faz necessária, mas o que 

vemos, não raro, são pessoas sem vontade, ou até mesmo sem perceber/ter 

oportunidades para a prática do ato de ler. Nota-se a falta de uma conscientização 

maior sobre a importância que a leitura tem em nossas vidas e a firme determinação 

de priorizá-la. Nesse sentido, cabe lembrar Souza (2010, s/n), quando diz que “a 

leitura, portanto, promove o resgate da cidadania, desenvolve um olhar crítico e 

possibilita formar uma sociedade consciente”. 

Mas de que brasileiros estamos falando? Qual o tipo de leitores que 

temos em nosso país? A fim de respondermos a estas perguntas e melhor 

dialogarmos acerca como está esse quadro no Brasil, tomamos como base 

levantamentos feitos no ano de 2007, na pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, no 

ano de 2008.  

Amorim (2008, p.11), o coordenador da pesquisa, diz: 

 
 

O objetivo central desta edição da pesquisa Retratos da Leitura no 
Brasil foi diagnosticar e medir o comportamento leitor da população, 
especialmente com relação aos livros e levantar junto aos 
entrevistados suas opiniões relacionadas à leitura [...]. 
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Ao serem indagados sobre o que mais gostam de fazer em seu 

tempo livre, os brasileiros responderam que, primeiramente gostam de assistir 

televisão, seguido de ouvir música, descansar, ouvir rádio, e em quinto lugar 

encontra-se a leitura, sendo que a grande maioria dos participantes da pesquisa diz 

que lê livros religiosos. 

Ainda segundo essa pesquisa, dos brasileiros que leem, os 5 (cinco) 

autores preferidos são: 1º Monteiro Lobato; 2º Paulo Coelho; 3º Jorge Amado; 4º 

Machado de Assis e 5º Vinícius de Moraes. 

Outro fato verificado foi que “as mulheres leem mais que os homens, 

isto em todos os gêneros textuais, exceto História, Política e Ciências Sociais” 

(AMORIM, 2008, s/n). 

Ao perguntar-se quanto ao tempo dedicado à leitura de livros, fica 

comprovado pelas respostas que esses brasileiros leitores leem pouco, o que se 

confirma pelos índices: 

 

- Mais de 10 horas por semana: 2%; 

- De 4 a 10 horas por semana: 10%; 

- De 1 a 3 horas por semana:   51%; 

- Menos de 1 hora por semana:34%. 

 

Desses leitores, “crianças e adolescentes são os que mais leem por 

exigência da escola” (AMORIM, 2008, s/n). A propósito, quando falamos que a 

família deveria ser o primeiro alicerce nesta construção do sujeito leitor, confirmamos 

que isto não acontece, pois por nessa pesquisa verificou-se que 49% da população 

leitora do Brasil nunca receberam um livro como presente, enquanto entre a 

população não leitora, este índice sobe, pois 85% desta população nunca foi 

presenteada com um livro ou uma revista. 

As bibliotecas, que a nosso ver deveriam ser um local prazeroso, 

onde os leitores deveriam gostar de ir, não raro são locais solitários, com poucos 

frequentadores. Segundo a pesquisa, 126 milhões de brasileiros não freqüentam 

uma biblioteca, sendo que: O uso de bibliotecas diminui com o fim da vida escolar: 

cai de 62% entre adolescentes para menos de 20% na fase adulta; 12% aos 50 

anos; até chegar aos 3% acima de 70 anos (AMORIM, 2008, in site). 
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Aos voltarmos ao caso dos universitários, dentre os quais foram 

notadas dificuldades na leitura, a pesquisa nos mostra que, entre os que possuem 

formação superior, 1,3 milhões não são leitores. O que vem a confirmar o que já foi 

dito, ou seja, há o caso dos que leem por ler, ou somente por uma nota atribuída 

dentro de alguma disciplina, isto sem saber ou compreender o que estão lendo. 

As principais limitações, apontadas pelos entrevistados para a 

leitura, são: ler muito devagar (28 milhões); não compreender a maior parte do que 

lê (11,9 milhões); não ter paciência para ler (19,6 milhões); não conseguir se 

concentrar (12,4 milhões); não saber ler (25,4 milhões). 

Destacamos, ainda, que 77,1 milhões, ou seja, 45% da população 

estudada, não são leitores. 

Para encerrarmos esta seção, gostaríamos de ressaltar que esta 

responsabilidade não pode ser jogada toda sobre os ombros dos educadores e das 

escolas. A responsabilidade sobre o ato de ler e do gostar de ler, deve ser feita em 

parceria, começando com a família e na sua continuação com as escolas, sendo que 

durante o período escolar, a família continuará a ser de suma importância nesse 

processo. 
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3 LEITURA: CONSIDERAÇÕES ACERCA DA LEITURA 

 

Para tratar desse tema, se faz necessário apresentarmos as 

concepções de leitura que, a nosso ver, entremeiam a construção de um leitor 

consciente. 

Durante anos, a leitura foi vista como simples decodificação de 

fonemas, ao mesmo tempo em que a escrita era apenas a transcrição dos símbolos 

gráficos dos mesmos fonemas. Assim, o que se escrevia devia ter apenas um 

sentido: o que queria dizer o autor, não havendo espaço para o dialogismo, para um 

processo de interação, como proposto por Bakhtin (1997, p.93). No entanto, frente a 

estudos desenvolvidos na  área, a leitura passa a ser vista como um suporte 

favorável ao diálogo autor e leitor, promovendo uma nova visão, despertando a 

criatividade, estimulando a interação das pessoas: “[...] o entrelace leitor/texto é 

estabelecido à luz da interação social”. (VYGOTSKY apud REZENDE, 2009, p.43). 

Portanto, quanto mais o leitor viver experiências e quanto mais 

possuir conhecimentos de gêneros linguísticos, mais poderá desfrutar da leitura. 

Frente a isso, lembramos o que disse Lajolo: 

 
 

Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um 
texto. É partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significações, 
conseguir relacioná-lo a todos ou outros textos significativos para 
cada um, reconhecer nele o tipo de leitura que o autor pretendia e, 
dono da própria vontade, entregar-se a essa leitura, ou rebelar-se 
contra ela, propondo outra não prevista (apud GERALDI, 1985, p. 
80). 

 
 

Em nossa sociedade, muitas vezes, conforme já dissemos 

anteriormente, o ato de ler não é tão valorizado como deveria. Felizmente, é 

possível notar um movimento na literatura, que quer dar à leitura sua real 

importância, contribuindo para aperfeiçoar as habilidades do sujeito-leitor.  Isso é 

perceptível na política educacional brasileira.  

Como foi colocado por Lajolo (1996, p.311): 

 
 
[...] ao espessamento das práticas brasileiras de leitura, ainda que 
intermitente e cheio de recuos, corresponde um – igualmente 
intermitente e cheio de recuos – amadurecimento do leitor que, na 
inevitável interação com os multipolos elementos de práticas mais 
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complexas de leitura, rompe restrições, libera-se da tutela, enfim, 
alcança a emancipação possível. 
 
 

A leitura é importante em todos os contextos sociais e por isso, 

reiteramos a ideia de que é fundamental o papel da família em incentivar a leitura. A 

propósito, citamos Martins (1990, p.37), para quem é importante entender que a 

leitura ocorre em três níveis: o sensorial, o racional e o emocional. O primeiro nível 

está ligado aos sentidos, o segundo ao intelecto e o último às nossas emoções. 

Essas situações se relacionam e é esse movimento que enriquece o 

ato de leitura. Elas se encontram presentes dentro do ambiente familiar, pois quando 

a criança ganha um livro de presente de seus pais, tem o prazer de folhear as 

páginas. Percebe-se que sua primeira leitura é sempre sensorial, pois o leitor 

observa se é provido de cores, qual o formato, se há ilustrações. É evidente que 

esse momento deve ser revelado à criança por intermédio dos pais, desde a tenra 

idade. 

Graças à mediação de leitura, a ligação entre pais e filhos pode ficar 

mais intensa. Se as curiosidades da criança em cada fase de seu desenvolvimento 

forem rejeitadas e desperdiçadas pelos pais, eles estarão perdendo a oportunidade 

de trazerem para o futuro melhores leitores e em consequência, melhores pessoas, 

melhores estudantes e por que não dizer, melhores futuros educadores ─ 

professores. Pais atenciosos com a educação dos filhos contribuem para que eles 

se tornem acadêmicos com sucesso. Por outro lado, o distanciamento dos pais pode 

ser corresponsável na formação de crianças inseguras e sem perspectivas, o que 

por sua vez, poderá vir a transformá-las em leitores analfabetos. 

Ao levarmos em conta a vontade da criança, as primeiras idades 

são de total vontade de conhecimento, tudo é novo, e tudo é aprendido, o 

interessante é que a curiosidade da criança é tanta que ela encontra meios de 

romper qualquer dificuldade encontrada. A criança deve começar a ler cedo e os 

pais têm o dever de ajudá-los a descobrir a importância da leitura de fato. O desejo 

de aprender e a relação com o mundo que os rodeiam é que propulsiona a criança 

em direção ao saber.  

Diante da perspectiva de valorizar o prazer em ler na escola, é 

necessário conhecer melhor esse universo infantil e seus mediadores. O adulto 

mediador da leitura encarna o papel do professor. Mãe, pai, avó, tia ou irmão maior, 
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incorpora em casa essa função, considerada fundamental para a formação das 

crianças, porque é nas relações histórico-culturais que as crianças se humanizam, 

assim os familiares atuam como mediadores não-institucionais. 

Segundo Barros (2006, p.17), “[...] mediar leitura é fazer fluir a 

indicação ou o próprio material de leitura até o destinatário, eficiente e eficazmente, 

formando leitores.” Quanto a nós professores frequentes mediadores da leitura, sem 

conhecimentos teóricos não poderemos fazer da leitura um prazer para as crianças. 

A leitura tem que ser sedutora, cativante, curiosa, sendo que para isto precisa 

aguçar a vontade do leitor de chegar ao final da leitura, aguçar a vontade de querer 

mais, de querer conhecer mais e sempre, pois como nos diz Rezende (2009, p.109): 

“Quanto mais o professor lê e observa seus alunos, melhor poderá, por certo, 

manifestar-se de maneira a auxiliá-los na tarefa de ler [...].”. 

A leitura iniciada na infância pode ser primordial para aquisição do 

prazer em ler. Segundo Coelho (1986, p.17), as crianças passam pela “fase mágica” 

em que sua imaginação torne-se criadora. Nessa fase, não só o professor, mas 

também os pais tornam-se os mediadores da construção, contribuindo para a 

aprendizagem da leitura já significativa para criança. 

Para Abramovich (1997, p.16): 

 
 

O primeiro contato da criança com um texto é feito oralmente, 
através da voz da mãe, do pai, ou dos avôs, contando contos de 
fadas, trechos da bíblia, histórias inventadas (tendo a crianças, ou os 
pais como personagens), livros atuais e curtinhos, poemas sonoros e 
outros mais [...]. 

 
 

Dessa forma, a família além de ser responsável pelo primeiro contato 

com a leitura, também o será em relação ao meio social. A criança irá descobrir à 

sua volta um mundo de letras e imagens sendo inserida aos poucos ao mundo 

letrado, num ambiente em que a leitura se torne algo prazeroso e desperte na 

criança o interesse em ler e participar da leitura. 

No tocante à sala de aula, trabalhar com a leitura é algo que exige 

muita preparação, não podemos chegar à sala de aula sem um planejamento e 

simplesmente começar a ler um livro qualquer:  
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Estimular a leitura na sala de aula tem a ver com professor leitor e 
com sentidos que se provoca com o intuito de levar o outro a ler. 
Esquecer isso fazê-lo parcialmente, e deixar escapar o papel de 
mediador da leitura, é deixar ao acaso o interesse do aluno pelo ato 
de ler (REZENDE, 2009, p.67). 

 
 

É preciso criar e reinventar, para tornar o momento da leitura o mais 

esperado do dia, aguçar a imaginação do ouvinte e demonstrar que a leitura nos 

leva a outro mundo. Sendo assim, preparar o ambiente da leitura é fundamental para 

o sucesso da leitura. 

O professor, a família, ou seja, o contador de histórias para a criança 

é o principal mediador, sendo este essencial no primeiro contato da criança com o 

livro, é ele quem deixa a leitura interessante, aguçando a imaginação dos que estão 

ouvindo, pois podemos concluir que as crianças, só serão bons leitores se tiverem 

influencia, se tiverem a experiência de adultos lendo para eles em voz alta sempre. 

Sabemos que as crianças começam a falar espontaneamente por 

influência do universo oral e familiar. No entanto o ler não ocorre de forma 

espontânea e sem influência; se a família não ler não poderá esperar que a criança 

crie o hábito da leitura.  

Na história da humanidade, o surgimento da linguagem é um 

acontecimento tardio, pois toda função do ensino da leitura era desempenhada pela 

escola, sua principal função era alfabetizar, possibilitar à população o acesso à 

cultura escrita; assim, a escola oferecia à criança o saber que ela não tinha em casa. 

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e 

Estatística (Ibope) e o instituto Pró-Livro mostram que 45% da população não lê 

nenhum exemplar por ano (desses, 53% dizem simplesmente “não ter interesse” e 

outros 42% admitem “ter dificuldades”). (Revista Nova Escola nº234, agosto 2010, 

p.49). 

Sabemos que a leitura nos leva a lugares maravilhosos, além de nos 

oportunizar conhecimentos sobre o inesperado, a viajar sem sair do lugar. Então a 

família deveria ser a primeira instituição a estimular esse conhecimento, esse gostar 

da leitura. Em contrapartida, a escola deveria ser um elo mediador, um facilitador 

dentro deste processo rumo à leitura, mas temos a convicção que as escolas e as 

salas de aulas, estão longe de oferecer esse ambiente, onde as crianças se sintam 

estimuladas a lerem. Como diz Rezende (2009, p. 23): 
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Achamos que o professor no que se refere à sua vida como leitor e 
como responsável pela formação de outros leitores, tem que 
reaprender a olhar. Olhar para todos os lados, para dentro e para 
fora. Urgentemente! 
 
 

É tarefa dos professores procurar os meios necessários, que possam 

fazer da leitura uma experiência desafiadora, não uma tarefa sem graça, onde os 

jovens acabam se formando sem conhecer os verdadeiros benefícios da leitura  e, 

como consequência, acabando por não ler mais.  

Desafiando-as, desenvolveríamos evidenciar comportamentos de 

leitores junto às crianças desde cedo, pois são nas salas de educação infantil que o 

professor deve apresentar às crianças diversos gêneros literários, deixando-as se 

levar pelas histórias, sem ter nenhuma preocupação em ensinar a literatura de 

maneira formal. 

Antes mesmo de saberem ler, as crianças seriam colocadas em 

contato com os livros, assim ao verem os adultos lendo ou ouvindo as histórias 

contadas pelos mesmos, as crianças começariam a se interessar pelo mundo das 

palavras. Para isso temos que desenvolver os chamados comportamentos leitores, 

como entrar na aventura com os personagens, comentar sobre o enredo, buscar 

textos semelhantes, conhecer mais sobre o autor etc. 

De acordo com Vigotski (2001, p.16), o desenvolvimento da 

linguagem na criança é decorrente de sua experiência sociocultural, portanto, para 

elaborar sua própria história, a criança apropria-se da significação do mundo 

cultural, que é produto da atividade humana. Para ela, o brincar possibilita diversão, 

por sua vez a leitura também pode ter esse caráter, conforme já anunciamos 

anteriormente. A literatura infantil vem a ser um importante recurso para esse 

desenvolvimento do prazer pela leitura, as histórias infantis encantam e aguçam a 

imaginação, despertando o prazer pelo faz de conta, onde tudo é possível. 

 
 
Não é difícil pensar que as histórias em quadrinhos podem ser mais 
eficientes para uma integração social do que os livros didáticos 
convencionais [...] Os personagens e as histórias são referências 
nacionais e assim facilitam a comunicação e as relações 
educacionais. Qualquer leitor de quadrinhos tem algo a dizer a outro 
[...] É uma comunicação livre, espontânea e que conduz à cultura e à 
democracia. (CUSTÓDIO,  apud REZENDE, 2009, p.125). 
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De acordo com as falas de educadores, todo livro infantil tem o poder 

de encantamento, e quando sabemos usá-lo, a leitura torna-se um espaço para a 

aprendizagem, visando principalmente à estimulação pelo prazer a leitura, tornando-

a significativa. E para que a literatura torne-se um recurso e venha estimular a 

criança a ter esse prazer pela leitura desde cedo, não sofrendo conseqüências mais 

tarde, o livro tem que, em primeiro lugar aguçar a imaginação e a curiosidade, 

contendo histórias ricas e com valores.  

A “primeira leitura” deve ter sua iniciação dentro do contexto familiar, 

mas este estímulo deve ser um ato contínuo, com o apoio escolar, pois, como nos 

dizem Guedes e Barreiros (1999, p.17), “...a formação de leitores críticos e escritores 

criativos começa na educação infantil.” 

 

3.1 LITERATURA INFANTIL  

 

A literatura infantil não se configura somente como um conjunto de 

manifestações e de atividades que têm como ilustração artística o que interessa à 

criança, e sim é um meio de prazer, de trazer as emoções que as histórias lhes 

proporcionam com o simbolismo que está subentendido nas tramas e personagens 

vivenciados pela leitura. 

Segundo Cavalcanti (2002, p.17-18): 

 
 

O mundo estabelecido pelo literário é convocação que transforma e 
converte a fantasia em realidade. A literatura é principio mágico e 
inaugural que se revela em cada personagem, cada palavra e cada 
sentir. Mundo em desdobramento do eu para o outro: espaço 
clandestino que faz parte de uma transgressão que salva porque 
propõe caminhos para a ampliação de uma visão de mundo, por 
conseguinte itinerários do sonho, da luta, da fé, da dor-amor, enfim 
da vida e da alma.  
 

  

Podemos assim dizer, que por meio da palavra, a literatura infantil 

concentra o potencial de proporcionar o prazer, a emoção, o divertimento, ativando a 

fantasia, o interesse pela descoberta e as reflexões que delas advêm, ou seja: “A 

pessoa que lê leva para o lido sua leitura prévia de mundo” (FREIRE, apud 

REZENDE, 2009, p. 25). 
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Devemos, então, incentivar a criança a ler literatura infantil, uma vez 

que ler é dar vida a arte, sentir emoções e prazer, é viajar na imaginação, conhecer 

mundos e seus costumes. Lendo percebemos que estamos em meio à multidão, 

mesmo estando sós. A literatura é formativa e possui valores eternos. 

O incentivo à leitura junto a uma criança requer cuidados, pois 

precisamos propiciar um ambiente tranquilo, selecionar livros que leve a criança a 

pensar sem pressioná-la. Cada criança tem seu momento e seu limite de 

concentração no que está ouvindo, portanto, temos que ter cuidado ao mudar a 

entonação da voz e fazer aquele suspense ao virar a página, de modo que a história 

dê vida aos personagens, ficando assim muito mais divertido ler. 

Ter em mente esses cuidados no tocante à leitura irá proporcionar 

vantagens que durarão a vida inteira. Os pais que têm o gosto pela leitura e que se 

comprometem com o ensino e aprendizado da criança, provavelmente tiveram este 

mesmo incentivo de suas famílias. 

Quando se fala em criança, pode-se perceber que a literatura é 

indispensável na escola, como meio necessário para que ela compreenda o que 

acontece ao seu redor e para que seja capaz de interpretar diversas situações, 

podendo assim escolher os caminhos com os quais se identifica e que venham 

estimular sua imaginação: 

 
 

Instigar o aluno a ler passa pelo mostrar a ele, o “sabor” e saber que 
podemos encontrar no diálogo com os textos, não por repetição de 
alertas, admoestações, mas pelo compartilhar de leituras. 
(REZENDE, 2009, p.81). 
 
 

Entendemos que a leitura é um dos caminhos mais seguros para a 

inserção no mundo letrado, no entanto, muitos desconhecem a importância da 

leitura e da literatura, mais especificamente por ignorar seu valor e/ou por falta de 

informação. A prática educativa com a literatura quase sempre se resume a textos 

repetitivos, seguidos por cópias e exercícios dirigidos e mecânicos, onde o espaço 

para reflexão e compreensão sobre si e sobre o mundo raramente encontra lugar. 

Lembramos, ainda, que não podemos nos referir à leitura como um 

ato mecânico, sem a preocupação de buscar significados. Segundo Guedes e 

Barreiros (1999, p.45): 

 



29 

 

 
Aprender a ler numa perspectiva cultural de formação do leitor, é 
abrir as portas do universo letrado para ter acesso a materiais de 
qualidade e de interesse. Não se lê para aprender a ler, lemos para 
descobrir coisas sobre o mundo e sobre nós mesmos, para nos 
encantar com outros mundos, outras realidades, outras culturas... 
Lemos porque a história humana nos atrai, porque suas marcas se 
estampam nas linhas dos livros “de verdade”. 
 
 

Desse modo, é necessário que dentro do ambiente escolar o 

professor faça a mediação entre a leitura e o aluno, para que assim sejam criadas 

situações onde o aluno seja capaz de realizar sua própria leitura, vindo assim a 

exercitar sua criticidade. 

Daí a importância em se propiciar o acesso à leitura e a literatura, 

maneiras que permitam ao aluno criar e recriar o universo de possibilidades. Pode-

se dizer que, a escola tem a oportunidade de estimular e mediar o gosto pela leitura 

e que se assim quiser o mediador (que nesse caso é o professor) conseguirá 

promover de maneira lúdica o encontro da criança com o livro. 

A esse respeito Zilberman (2003, p. 16) descreve que: 

 
 

[...] a sala de aula é um espaço privilegiado para o desenvolvimento 
do gosto pela leitura, assim como um campo importante para o 
intercâmbio da cultura literária, não podendo ser ignorada, muito 
menos desmentida sua utilidade. Por isso, o educador deve adotar 
uma postura criativa que estimule o desenvolvimento integral da 
criança. 
 
 

A literatura tem sua importância no âmbito escolar devido ao 

fornecimento de condições que propicia à criança em formação. Essa literatura é um 

fenômeno de criatividade, aprendizagem e prazer, que representa o mundo e a vida 

através das palavras: 

 
 

A literatura infantil propicia uma reorganização das percepções de 
mundo e, desse modo, possibilita uma nova ordenação das 
experiências existenciais da criança. A convivência com textos 
literários provoca a formação de novos padrões e do 
desenvolvimento de senso crítico. (CADAMARTORI, apud, 
REZENDE, 2009, p.133). 
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Sabemos que o sujeito é um ser em permanente construção, 

cabendo ao educador usar da leitura e da literatura como bases auxiliares na 

construção estudantil de seus alunos. 
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4 MEDIAR A LITERATURA 

 

Existem pessoas que vivem num universo que pode ser 

compreendido como de leitores analfabetos. São pessoas que leem, mas não 

conseguem apreender e compreender o que leram. Por outro lado, encontramos 

pessoas com a criatividade aguçada, que conseguem abstrair conhecimentos a 

partir da leitura. 

A leitura é essencial para todas as pessoas, pois é um dos caminhos 

mais importantes de se obter informações, e também de agregar conhecimentos 

intelectuais. Por meio da leitura o individuo desenvolve sua escrita e aumenta seu 

grau de conhecimentos, assim como aperfeiçoa seu vocabulário. 

Diante das dificuldades perante a leitura, surge a necessidade da 

mediação como um meio de disseminação e incentivo para aquelas pessoas que 

normalmente não buscam ler. Mediador é uma palavra derivada do latim “mediatore” 

e que significa aquele de medeia ou intervém. Se tratando da leitura, mediador do 

ato de ler é aquele que aproxima o leitor de um texto, tornando-se o facilitador desta 

relação. 

Para Japiassú (1990, p.164), mediação é “em um sentido genérico, a 

ação de relacionar duas ou mais coisas, de servir de intermediário ou ponte, de 

permitir a passagem de uma coisa ou outra”. Assim, os mediadores, sendo 

intermediários da leitura, têm nas mãos a possibilidade de levar as crianças a 

infinitas descobertas. Nesse sentido, a prática dessa atividade busca, 

primeiramente, introduzir o livro como um prazer na vida do leitor, permitindo amplo 

acesso ao material impresso, para que elas se sintam envolvidas não só pelo seu 

conteúdo, mas também pelo seu formato. Dessa maneira, espera-se incentivar o 

costume de ler e ampliar o gosto pela leitura. 

Sendo assim, o essencial é que esse mediador comprove certo 

entusiasmo por essa atividade e divida com os leitores essa experiência. A atividade 

de mediação da leitura incide em enlaçar a leitura para crianças em forma de 

liberdade e prazer, o que não exige do mediador grandes habilidades artísticas. No 

entanto, o ato de mediar a leitura pode ser praticado nos mais diversos locais, e 

quando praticada apresenta um espaço rico para muitos mediadores, sejam eles os 

familiares ou professores, dentre outros. 
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Como já abordado anteriormente, os familiares devem ser os 

primeiros mediadores de leitura, pois são os primeiros elos da criança com o mundo. 

Entretanto, a grande maioria dos pais e demais membros da família não têm a 

dimensão da influência que pode exercer sobre as crianças no sentido de motivá-las 

à leitura. Barros (1995, p.154) afirma que, em sua pesquisa realizada no Estado de 

São Paulo, “[...] fica evidente a participação da família, notadamente a mãe, no 

processo de incentivo e de introdução à leitura”. 

A família, sendo a primeira a estabelecer esse vínculo entre a 

criança, a leitura e o mundo, poderá usar este ato de ler como o caminho para o 

desenvolvimento de valores morais, que servirão de base para suas atitudes no 

futuro. Mas muitas vezes, a situação econômica de grande parte das famílias 

brasileiras impede esse exercício pleno. 

Bortolin descreve que: 

 
[...] como a família nem sempre tem condições (econômicas e 
culturais) de cumprir a tarefa de mediadora da leitura, as escolas, de 
maneira precária ou de forma enriquecida, tentam fazer esta 
mediação (2001, p. 33). 
 

Não entraremos aqui no mérito da precariedade social, visto não ser 

este o nosso objetivo com esta pesquisa, mas cabe salientar que, mesmo sem ter o 

poder aquisitivo necessário para a compra de um livro, a família interessada pode 

contar e usufruir de outros recursos, como, por exemplo, as bibliotecas públicas. Ao 

transformarmos o ir a uma biblioteca pública, indo de uma ação maçante a um 

passeio familiar e prazeroso, estaremos, ao mesmo tempo, apresentando o leitor 

aos livros, apresentando o leitor a literatura, ao mesmo tempo em que estaremos 

agindo como mediadores dentro deste processo de interação entre o leitor e o texto 

literário ao ato de ler. 

Lembremos: mediar não é mandar! Ao obrigarmos uma criança a 

pegar um livro, ou ao mandarmos que leia, estaremos tirando da mesma o gosto 

pela descoberta.  

Isso se consegue planejando bem a tarefa de leitura e selecionando 
com critério os materiais que nela serão trabalhados, tomando 
decisões sobre as ajudas prévias de que alguns alunos  possam 
necessitar evitando situações de concorrência [...] e promovendo, 
sempre que possível, aquelas situações que abordem contextos de 
uso real, incentivem o gosto pela leitura e façam o leitor avançar em 
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seu próprio ritmo para ir elaborando sua própria interpretação [...] 
(KRIEGL, 2002, p. 11-12). 
 
 

Assim, outro fator importante dentro de uma mediação é o 

planejamento, pois a mesma só terá sucesso, se o mediador tiver um planejamento 

de leitura, sendo que esta deverá respeitar a cultura, a comunidade e a sociedade 

de cada indivíduo: 

 
 

O conhecimento constrói-se no sujeito, é tarefa de significação 
(apropriação). Para que isto acorra é necessário que a informação 
esteja vinculada aos contextos e experiências do leitor. Este 
processo é lento, reflexivo, individual ainda que o produto do 
conhecimento seja, a posterior, socializado (BARRETO, 2006 p.29).  
 

   

Somos todos seres sociáveis, vivemos dentro de uma democracia, 

mas para que esta se tornasse uma realidade, foi preciso que a cidadania fosse 

construída, sendo que isto só é possível com uma educação voltada dentro de leis, 

as quais em algum lugar devem estar escritas, ou seja, se estão escritas devem ser 

lidas.  

Isto é apenas um dos inúmeros exemplos, de como a leitura pode vir 

a auxiliar o sujeito em sua convivência e em sua vivência dentro do contexto social. 

Só podemos chegar a este estágio de socialização e amadurecimento, se tivermos 

dentro de nosso processo evolutivo um mediador e um planejamento, voltados para 

o ato da leitura e para a construção do sujeito leitor. 
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5 METODOLOGIA 

 

A fim de respondermos ao problema proposto mediante a análise 

dos dados e chegarmos aos objetivos propostos neste estudo, se fez necessário 

seguir um caminho traçado previamente, lembrando o que escreveu Azevedo: 

 
 

[...] é preciso que o pesquisador honesto respeite os rituais exigidos 
por um trabalho de caráter científico, não para se tornar escravo de 
códigos, mas para estabelecer um diálogo, de regras claras e 
conhecidas, com os interlocutores de sua produção (AZEVEDO, 
apud GUIMARÃES, 2004, p.9). 
 
 

Ao começarmos uma investigação, o primeiro passo é fazermos uma 

pesquisa sobre o tema a ser abordado, sendo que a mesma deverá ser pautada em 

escritos, ou seja, uma pesquisa bibliográfica, a fim de ter-se um material teórico que 

sirva de alicerce para a elucidação dos fatos. Suzuki, Steinle e Battini (2009, p. 38), 

nos dizem que “[...] a possibilidade de consultar dados já publicados é a grande 

vantagem da pesquisa bibliográfica. Por outro lado, há a necessidade de atentar 

para a fidelidade dos dados consultados”.  

Além disso, a pesquisa, de cunho qualitativo, tem caráter 

exploratório, pois como diz Gil (apud, SUZUKI; STEINLE; BATTINI, 2009, p.36), este 

tipo de pesquisa “têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou construir hipóteses”. 

Assim, elaboramos um questionário composto por três questões 

estruturadas, para termos noção de como os pais dos educandos de nossa 

sociedade convivem com a leitura e se leem para seus filhos, para que pudéssemos 

traçar alguns indicadores em nossa pesquisa, e deste ponto de partida procurar 

caminhos para alcançar nossos objetivos, já descritos no início deste texto. 

No processo de coleta e tratamento dos dados lembramos Bertucci 

(apud SUZUKI; STEINLE; BATTINI, 2009, p. 118): 

 
 

 
[...] a principal função da análise e discussão dos resultados é 
apresentar ao leitor a interpretação realizada pelo pesquisador 
acerca dos dados coletados, comparar os resultados obtidos com os 
outros autores, inferir sobre eles, oferecer possibilidades de 
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discussão e interpretação prováveis, para então poder deduzir, 
concluir, prever e propor caminhos.  

 
 

                        Devemos aqui salientar que, por se tratar de uma pesquisa, não 

desejamos ser os “donos da verdade”, e esperamos que por meio deste estudo 

possamos contribuir com outros, relativos ao tema, e junto às famílias e aos 

educadores, no tocante ao incentivo junto às crianças, visando à formação do leitor 

e o desenvolvimento do gosto pela leitura. 

 
 
5.1 PROCEDIMENTOS E DADOS COLETADOS 

 
 

 

Realizamos um questionário composto por três questões 

estruturadas e os entregamos para 30 pais de alunos da educação infantil do ensino 

público, da Zona Oeste da cidade de Londrina-Paraná. Nosso intuito foi analisarmos 

o que os pais das crianças delimitados neste estudo pensam e compreendem por 

leitura e sua importância. 

 Os questionários apresentaram três questões, com vistas a 

sabermos como os pais gostam de ler; em que momentos costumam ler com ou 

para seus filhos ; como compreendem o ato de ler.. 

Frente aos 30 documentos entregues, conseguimos resgatar apenas 

20. 

Em relação ao questionamento: ”O que você gosta de ler?”; 

obtivemos as respostas expressas na tabela a seguir: 
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Fonte: Elaboração da autora. Londrina, 2011. 

 

Ainda que na atualidade, a leitura esteja sendo requerida 

amplamente, vemos em nossa sociedade pessoas distantes da tecnologia, tão 

presente em nossos dias, e pessoas sem um senso desenvolvido de criticidade, que 

se adaptam à sociedade que habitam, sem exercer seu direito de ser crítico. Um 

exemplo disto está no grande número de usuários dos sites de relacionamento, 

Orkut e MSN, como ficou evidenciado pelos depoimentos feitos a nós, por meio das 

respostas aos questionários apresentados. Chegamos à conclusão de que a 

Internet, que poderia ser um apoio à educação, um apoio à formação de leitores, um 

contributo maior frente à socialização, pode se transformar em um meio alienador, 

transformando nossos jovens em seres individualistas, pois o que vemos no 

cotidiano são seres aparentemente robóticos, falando e escrevendo mensagens, 
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siglas e caracteres, sem que tenham o mínimo de comunicação presencial, algo 

necessário, segundo nossa cultura, na construção da vida social.  

Ao analisarmos as respostas obtidas com o questionário proposto 

para os pais de alunos da educação infantil, verificamos o que as pessoas mais 

costumam ler: são recados das redes sociais da Internet, e que neste conteúdo 

interativo existe uma cultura própria, sem que seja necessária a transmissão de 

conhecimentos. Não raro caracteriza-se apenas como uma leitura de distração, 

lembrando que em muitos dos casos a escrita é incorreta. Frente a isso, reforçamos 

a ideia do valor de uma leitura significativa, para a formação do cidadão. Não 

estamos afirmando aqui, que a Internet deva ser proibida ou censurada, mas que a 

família e a escola consigam transmitir para seus filhos/alunos, significados e valores 

que a leitura pode conter. 

No que diz respeito ao segundo questionamento: Em que momentos 

você costuma ler com ou para o seu filho? Surpreendemo-nos com as respostas, 

uma vez que mais da metade dos pais que contribuíram respondendo à nossa 

pesquisa, disseram que não leem para seus filhos, pois estes são pequenos demais 

para entenderem do que se trata o texto. A Mãe 1 assim se expressou: "Ah! meu 

filho não gosta que eu leia para ele, ele prefere ficar vendo desenho, porque assim 

ele da (sic!) bastante risada, e os livros dão muito sono". 

Apenas uma mãe respondeu ao questionário expressando 

conhecimento acerca das implicações na formação do leitor. De acordo com ela:  

 
 
"Gosto muito de ler para meus filhos, porque desta forma ficamos 
juntinhos, todos os dias antes dele dormir eu conto um capítulo de 
uma historinha infantil, de fato, acho que ele ainda é pequeno para 
entender toda a história, mas meus olhos se enchem de alegria 
quando vejo que meu filho ainda tão pequeno tenta imitar as caretas 
que faço durante a contação da história, e mais tenta imitar todos os 
barulhos que faço no meio do texto, ele ri, e faz cara feia de acordo 
com o que eu digo, e isso me deixa muito feliz, mesmo sem saber se 
ele compreende tudo o que digo. O que importa para mim que esse é 
um momento mágico entre eu e o meu filho,parece que fugimos da 
realidade de uma sociedade cada dia mais violenta que nos cerca". 
 
 

Neste contexto, percebemos que algumas pessoas realmente 

compreendem a importância da leitura em nosso cotidiano. Cabe lembrar, a esse 

respeito, que cabe a nós, adultos, enquanto família ou enquanto educadores, 
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exercermos nosso papel de mediadores do conhecimento, oportunizar momentos e 

metodologias que contribuam para aumentar o número de pessoas que assumam a 

leitura em suas vidas e com isto, certamente, conseguiremos em um futuro que 

esperamos seja próximo, criar condições para mais cidadãos saberem realizar uma 

boa leitura, saber também expressar seus ideais. Como boa leitura entendemos o 

ato de ler continuamente e com proficiência, com autonomia de interpretação e 

posicionamentos frente ao que se lê. 

Frente ao último questionamento: O que você compreende pelo ato 

de ler?  

Todos os pais responderam que ler nada mais é do que falar o que 

está escrito no papel. A nosso ver, é possível que muitos dos pais entrevistados não 

chegaram a refletir com profundidade, acerca do que foi questionado, pois como a 

maioria não possui o hábito de leitura, apenas realizaram a decodificação das 

palavras escritas, para que pudessem responder a nossa questão o mais breve 

possível, e terminar a tarefa solicitada. Sendo assim obtivemos respostas 

lamentáveis, frente ao ato ler, uma vez que julgamos essa ação como primordial ao 

ser humano. 

Ao analisarmos estas respostas, vimos ser evidente que a maioria 

dos pais não possui o hábito de ler, menos ainda compreende os benefícios de tal 

atividade, pois suas respostas, na grande maioria, não deram indicadores de que 

leem com frequência para si ou para seus filhos. Além disso, cabe considerar que 

apresentarem dificuldades na escrita, durante a grafia das respostas aos 

questionários que elaboramos. Cabe, então, considerar, que pode ser difícil aos pais 

atribuírem importância a algo que eles próprios desconhecem: o valor da leitura e da 

escrita, sua importância na vida pessoal e social de cada um de nós.  

Cabe, por fim, a indagação: por que 10 dos pais contatados não 

entregaram as suas respostas? Será que estes pais nem se deram ao trabalho de 

ler, ou quem sabe, eles não têm o hábito da leitura? Ou, ainda, não conseguem ler 

e/ou escrever o que pensam? Esses dados, ainda que não sejam o alvo da nossa 

pesquisa, podem conter indicadores que levem a posicionamentos dos pais frente à 

leitura e a repercussão dos seus atos na vida dos seus filhos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Em nosso entendimento, o processo de formação do leitor está 

primeiramente vinculado dentro do contexto familiar, mas sabemos que, no âmbito 

da pesquisa, as famílias passam por inúmeros problemas de caráter social e 

econômico, o que resulta em implicações no que diz respeito à educação das 

crianças. Isso pode levar à falta de estímulo das crianças, no tocante ao incentivo do 

ato de ler. O trabalho dos pais fora de casa, a subsistência da família, além da 

própria formação e envolvimento com a leitura, podem se constituir grandes 

obstáculos na formação das crianças, particularmente em relação a formá-los 

leitores.  

Podemos nos perguntar: por que não arranjamos um tempo maior 

para a família junto à escola? Um momento de leitura? Isso é uma questão cultural... 

A resposta à pergunta vincula-se à cultura escolar e à formação dos pais, bem como 

à atribuição de importância à leitura e o desejo de que as crianças sejam leitoras. O 

desdobramento dessa questão alcança situações sociais, históricas e culturais, 

propriamente ditas.  

Ao iniciarmos um simples ato de contar uma história para nossos 

filhos ou alunos, estaremos ao mesmo tempo conciliando afeição e o gosto pela 

leitura, que poderão perdurar por toda a vida de nossas crianças. 

Deste modo, afirmamos a necessidade de propiciar-se às crianças 

bons hábitos de leitura, com ambientes cercados de livros, onde ela possa explorar 

sua imaginação, para que este ser em desenvolvimento possa se tornar um leitor 

criativo, tendo o prazer de ler e compreender o sentido de suas leituras. 

Acreditamos ser de extrema importância o envolvimento da família 

na formação da criança leitora, visto que é no ambiente familiar que a criança deverá 

encontrar apoio para ler e interpretar textos, livros, revistas, entre outros materiais. 

Em suma, será desta forma que as crianças poderão ter um exemplo a seguir, e os 

benefícios ocasionados por esta relação da família com a criança serão para 

sempre, se ela tiver como exemplo leitores e souber realizar uma boa leitura, 

interpretação, ampliando, assim sua visão de mundo e da sociedade da qual faz 
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parte, além da formação do senso crítico e moral, indispensáveis a todos os 

cidadãos. 

Por fim, sabemos que cabe a nós, professores, ao elaborar um plano 

de aula, ter a noção e o conhecimento de que o texto a ser utilizado pode e deve ser 

do interesse de seus alunos, para que desta forma estes educandos sintam prazer 

em ler e compreender a que o texto remete, contribuindo, assim, para que se tornem 

leitores durante todas as fases de suas vidas. 

A prática docente pode aproximar as crianças, suas famílias e a 

atividade da leitura, para que desta forma possamos ofertar aos alunos condições 

adequadas para que eles tomem gosto pela atividade da leitura, valorizando os 

benefícios desta última em suas vidas.  
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QUESTIONÁRIO FRENTE AO ATO DE LER 

 

NOME (OPICIONAL) __________________________________________________ 

 

1- O que você gosta de ler? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2- Em que momentos você costuma ler com ou para o seu filho (a)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3- Como você compreende o ato de ler? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 


