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SANTI, Paula Regina. O ato de ler e a ação do professor no ensino 

fundamental. 2015. 61 f.. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 

Pedagogia) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2015. 

 

RESUMO 

 
O ato de ler não se ensina na escola, desde que nascemos já fazemos leituras, 
iniciando primeiramente com a leitura de mundo, passando depois para a 
leitura dos signos que é ensinada nas escolas, onde cabe aos professores 
trabalhar de forma que desperte o gosto pela leitura nas crianças, para torná-
las verdadeiros leitores, capazes de entenderem e refletirem sobre os diversos 
tipos de leitura existentes. Diante desse contexto, o problema de pesquisa foi: 
Qual a importância do ato de ler para os alunos do Ensino Fundamental e 
como deve ser a ação do professor para que o ensino e o aprendizado do ato 
de ler se concretize? Para entender como isso acontece, o propósito deste 
Trabalho de Conclusão de Curso foi o de buscar maior entendimento sobre a 
importância do ensino e aprendizado da leitura no Ensino Fundamental. Os 
objetivos específicos foram: entender como as crianças e os professores se 
comportam diante do ensino da leitura, e, qual a sua importância no ensino 
fundamental juntamente em saber como o professor deve atuar como mediador 
e estimulador da leitura. Os pressupostos teóricos foram pautados em teóricos 
que vislumbram o conceito de ler pautado na contextualização, nos fatores 
sociais, históricos e culturais, como Vygotsky (2008), Freire (1988), Solé (1998) 
e Martins (1994). Para tanto, desenvolveu-se uma pesquisa descritiva de 
abordagem qualitativa. Como resultados, pode-se apontar que o ato de ler se 
inicia desde o primeiro momento onde começamos a realizar a leitura de 
mundo e chega até a escola onde é ensinada a leitura de signos pelo 
professor, que deve ser mediador e estimulador do ato de ler, juntamente com 
o convívio social do aluno que deve ser cercado de pessoas que realmente 
praticam a leitura para que esse aluno possa apreciar e entender aquilo que 
está lendo. Com a finalização do trabalho, concluiu-se que para que se realize 
efetivamente o aprendizado e o estimulo pela leitura, tanto o professor quanto 
os demais envolvidos nesse processo devem se empenhar de forma 
significativa. Para se ensinar a ler deve primeiramente, gostar de ler. 
 
 
Palavras-chave: Ato de ler. Ensino Fundamental. Leitura. 

 

 

 

 



 
 

SANTI, Paula Regina. O act of reading and the action of the teacher in 
elementary school there. 2015. 61f.. Work Completion of course (Diploma in 
Education) - University of Londrina, Londrina, 2015. 
 
 

ABSTRACT 
 

 
The act of reading is not taught in school, since we were born we already do 
readings, first starting with the world of reading, then moving to the reading of 
signs that is taught in schools where it is up to teachers to work in order to 
awaken the love of reading in children, to make them true readers, able to 
understand and reflect on the various types of reading. In this context, the 
research question was: How important is the act of reading for elementary 
school students and how to be the action of the teacher for the teaching and 
learning of the act of reading come true? To understand how this happens, the 
purpose of this work Completion of course was to seek greater understanding of 
the importance of the act of reading in elementary education I. The specific 
objectives were: to understand how learning happens in the act of reading and 
what their importance in elementary school together in how the teacher should 
act as mediator and stimulator of the act of reading. The theoretical 
assumptions were based on writers looking out over the concept of guided 
reading in context, social, historical and cultural factors, as Vygotsky (2008), 
Freire (1988), Solé (1998) and Martins (1994).To this end, developed If a 
descriptive qualitative approach. The results can point out that the act of 
reading starts from the first moment where we begin to realize the reading world 
and comes to the school where it is taught to read signs by the teacher should 
be mediator and stimulator of the act of reading, along with the social life of the 
student must be surrounded by people who actually practice reading for that 
student to appreciate and understand what we are reading. 
 
 
Keywords: Act read, Elementary Education, Reading. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Em busca de dúvidas que surgiram no decorrer da atuação 

profissional da pesquisadora e de melhor preparação para atender de forma 

adequada aos alunos acerca da leitura e de sua prática pedagógica cotidiana 

para a compreensão de mundo, decidiu-se pesquisar sobre o ato de ler e a 

ação do professor no Ensino Fundamental em uma escola de Cambé. 

O principal propósito deste Trabalho de Conclusão de Curso foi 

o de buscar maior entendimento sobre a importância do ato de ler no Ensino 

Fundamental. Os objetivos específicos foram os de entender como as crianças 

e os professores se comportam diante do ensino da leitura e qual a sua 

importância no Ensino Fundamental, juntamente em saber como o professor 

deve atuar como mediador e estimulador da leitura. 

Para compreender o ato de ler e a ação docente, devem-se 

responder muitas outras questões como: O que é ler? Qual o perfil de um bom 

leitor? Como se aprende a ler? Como deve ser a atuação do professor no 

ensino da leitura? Diante dessas indagações uma questão problematizadora 

surgiu: Qual a importância do ato de ler para os alunos do Ensino Fundamental 

e como deve ser a ação do professor para que o ensino e o aprendizado do ato 

de ler se concretize? 

Para investigar, buscou-se então, fazer uma pesquisa 

descritiva de abordagem qualitativa, iniciando com a leitura dos escritos de 

Vygotsky (2008) para poder esclarecer as dúvidas e procurar uma maneira 

adequada de se ensinar a ler, unindo a teoria a uma prática condizente, 

trabalhando com projetos para que o aluno não somente aprenda a ler, mas 

tenha prazer e gosto pelo ato de ler, buscando enriquecer e construir mais 

conhecimentos em sua vida cotidiana. 

Ressalta-se que os pressupostos teóricos foram pautados em 

autores que vislumbram o conceito de ler pautado na contextualização, nos 

fatores sociais, históricos e culturais, como Vygotsky (2008), Freire (1988), Solé 

(1998) e Martins (1994). 

Para Solé (1998, p. 22), “[...] a leitura é um processo de 

interação entre o leitor e o texto; nesse processo tenta-se satisfazer [...] os 

objetivos que guiam sua leitura [...] o leitor constrói o significado do texto [...]”. 
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O leitor procura entender e de certa forma conversar com o 

autor, buscando não somente o conhecimento científico, mas também se 

realizar através daquilo que lê; conseguir com isso um determinado grau de 

prazer e satisfação, compreendendo assim, o que o texto está dizendo. 

Para Freire (1984, p.11), “[...] o ato de ler não se esgota na 

decodificação pura da palavra escrita, mas se antecipa e se alonga na 

inteligência do mundo”. 

Martins (1994) afirma que ler deve ser considerado um 

processo de símbolos expressos por meio de qualquer linguagem, portanto, o 

ato de ler se refere tanto a algo escrito quanto a outros tipos de expressão do 

fazer humano. 

Não lemos apenas coisas impressas, lemos tudo que nos 

cerca, ou seja, o mundo em que estamos, e isso faz com que a leitura possa 

nos proporcionar não só momentos de conhecimento, mas também de prazer. 

Pode-se observar que para se ensinar a ler, deve-se gostar de ler. Deve-se 

saber ler e ser um bom leitor. As escolas são lugares destinados para o ensino 

da leitura e encontra vários problemas para desempenhar esse papel. A maior 

dificuldade encontrada no ensino da leitura é a falta de preparação dos 

profissionais destinados a ele. 

A maioria dos professores sai das faculdades sem preparo 

para ensinar a ler e enfrentam o mercado profissional pouco instrumentalizado 

como leitor crítico, o que dificulta o seu trabalho dentro da escola quando se 

refere ao ato de ler. 

Vários projetos foram criados para melhor aprendizado do ato 

de ler, como a melhoria de bibliotecas e capacitação de profissionais desta 

área. Muito se fala em ambientes preparados e adequados para propiciar uma 

boa leitura, que as escolas e bibliotecas devem se adequar para a leitura e 

também que o profissional responsável por ela seja bem preparado. 

Observou-se que existe grande preocupação em saber como o 

professor deve ensinar a ler. O ensino de estratégias de leitura torna-se uma 

busca incessante para o professor, pois não se vê em receita e muito menos 

aparece escrito em livros didáticos como deve ser o ensino do ato de ler, o 

professor deve buscar a sua própria estratégia de ensino. 
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Porém, o que mais importa não é a maneira como se ensina a 

ler e sim ao final do processo ter formado um bom leitor; não um leitor somente 

das letras, mas um leitor consciente, que leia por gosto e não por dever. 

A ideia do problema que deu origem ao desenvolvimento desse 

trabalho foi a de identificar como deveria ser a ação dos professores de uma 

Escola Municipal de Cambé referente ao ensino do ato de ler e desenvolver 

atividades buscando maior entendimento sobre como despertar o gosto pela 

leitura nos alunos. Pensando nisso, pretendeu-se, por meio dessa pesquisa, 

buscar respostas para as perguntas surgidas tanto na teoria como na prática, 

por meio de pesquisas bibliográficas e também de pesquisas de campo dentro 

das escolas com professores e alunos do Ensino Fundamental. 

O trabalho iniciou-se relatando, no segundo capítulo, quais as 

metodologias que utilizamos para o desenvolvimento do mesmo, 

posteriormente, no terceiro capítulo fala-se sobre a história da leitura, conceitos 

do ato de ler e como se dá a leitura nas escolas. No capítulo quatro relatou-se 

sobre as experiências vivenciadas com atividades desenvolvidas na escola, 

campo da pesquisa e a análise dos dados referentes às pesquisas realizadas 

com os alunos que desenvolveram as atividades propostas sobre o ensino do 

ato de ler. 
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2. METODOLOGIA: UM CAMINHO A PERCORRER  

 

O presente trabalho foi realizado nos anos de 2013 a 2014 com 

pesquisas científicas e trabalhos de campo por meio de entrevistas e 

aplicações de diferentes tipos de intervenções, para que se pudesse observar 

de forma concreta como se dá o processo de ensino aprendizado e também a 

estimulação do ato de ler. 

Para dar início ao trabalho foi realizada, no ano de 2013, uma 

pesquisa com 25 alunos do quarto ano do Ensino Fundamental l de uma escola 

localizada na periferia do município de Cambé, onde foi apresentado um 

questionário com perguntas sobre o gosto deles pela leitura, como e quando 

eles liam e o que gostariam que mudassem nas aulas para que pudessem se 

apropriar mais do ato de ler. 

O primeiro questionário foi aplicado antes de iniciarem as 

intervenções (falaremos mais a respeito destas na sessão 4 deste trabalho) 

que foram elaboradas a partir da análise dos dados coletados com as 

respostas do questionário pela pesquisadora. 

Ao término das intervenções, o mesmo questionário foi 

novamente aplicado para que pudéssemos fazer uma comparação de dados. 

Segundo Creswel (2007, p.184): 

[...] a investigação qualitativa emprega diferentes alegações de 
conhecimento, estratégias de investigação e métodos de 
coletas e análise de dados. Embora os processos sejam 
similares, os procedimentos qualitativos se baseiam em dados 
de textos e imagem, tem passos únicos na analise de dados e 
usam estratégias diversas de investigação. 

A pesquisa foi realizada com base na análise qualitativa dos 

dados coletados nas respostas após o trabalho realizado em sala de aula. Ela 

teve o intuito de buscar maior interação e o envolvimento entre o pesquisador e 

o objetivo da pesquisa, que para nós era o ato de ler e como fazer com que o 

aluno aprenda a gostar de ler. 

Para Creswel (2007, p.186): 

[...] a pesquisa qualitativa ocorre em um cenário natural. O 
pesquisador qualitativo sempre vai ao local (casa, escritório) 
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onde está o participante para conduzir a pesquisa. Isso permite 
ao pesquisador desenvolver um nível de detalhes sobre a 
pessoa ou sobre o local e estar altamente envolvido nas 
experiências reais do participante. 

Com a pesquisa utilizando a abordagem qualitativa pôde-se 

aproximar mais do objeto pesquisado, fazendo com que a pesquisadora 

pudesse observar comportamentos dentro das questões elaboradas, tendo 

como objetivo traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do mundo social, 

fazendo um procedimento de interpretação do nosso dia-a-dia. 

Essa abordagem consistiu em recolher e registrar fatos da 

realidade sem que o pesquisador se utilize de meios mais técnicos para tal. 

Sua finalidade foi a de desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias 

para novas abordagens, proporcionando uma visão geral do objeto da 

pesquisa. 

A pesquisa qualitativa surgiu com o interpretativismo, que se 

iniciou nos anos de 1920, com um grupo de pensadores que se reuniram na 

Escola de Frankfurt e apresentaram as primeiras críticas sistemáticas ao 

positivismo de Comte, que diz que as ciências sociais e humanas deveriam 

usar os mesmos métodos e os mesmos princípios epistemológicos que guiam 

a pesquisa das ciências exatas. (BORTONI-RICARDO, 2008). 

O interpretativismo surgiu com a emergência de se haver um 

paradigma alternativo para se fazer a ciência, uma alternativa ao positivismo, 

pois não tem como observar o mundo sem possuir as práticas sociais e 

significativas. 

Segundo o paradigma interpretativista, surgido como uma 
alternativa ao positivismo, não há como observar o mundo 
independentemente das práticas sociais e significados 
vigentes. Ademais, e principalmente, a capacidade de 
compreensão do observador está enraizada em seus próprios 
significados, pois ele (ou ela) não é um relator passivo, mas um 
agente ativo. (BORTONI-RICARDO, 2008, p.32). 

A pesquisa qualitativa faz uso de diferentes métodos 

investigatórios e leva o investigador a usar de várias maneiras de interpretar os 

dados coletados por meio de questionários, observações, entrevistas, etc., 

analisando todo o contexto em que foi feita a coleta desses dados, 
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caracterizando o sujeito investigado e o meio em que esse vive ou o local onde 

esta sendo realizada a pesquisa, sempre buscando um envolvimento refletindo 

sistematicamente sobre o material coletado. Para Creswel (2007, p.186): 

A pesquisa qualitativa é fundamentalmente interpretativa. Isso 
significa que o pesquisador faz uma interpretação dos dados. 
Isso inclui o desenvolvimento da descrição de uma pessoa ou 
de um cenário, analise de dados para identificar temas ou 
categoria se, finalmente, fazer uma interpretação ou tirar 
conclusões sobre seu significado, pessoal e teoricamente [...]. 

Para que se faça uma pesquisa qualitativa podem ser utilizadas 

várias estratégias de investigação que são interligadas com a análise e a 

comunicação entre os dados coletados tendo origem no problema da pesquisa 

e se desenvolvendo durante o percurso da pesquisa. Creswel (2007, p.188) 

afirma que para se realizar uma pesquisa qualitativa é necessário seguir 

algumas tarefas como:  

[...] identificar a estratégia de investigação especifica que será 
usada; fornecer algumas informações históricas sobre a 
estratégia [...]; discutir por que esta é uma estratégia 
apropriada para usar no estudo proposto; identificar como o 
uso da estratégia vai influenciar nos tipos de perguntas feitas, a 
forma de coletas de dados, os passos da análise de dados e a 
narrativa final. 

O pesquisador tem papel essencial dentro da pesquisa 

qualitativa, é ele quem formula, realiza, analisa e reflete sobre o que está 

sendo pesquisado, tendo uma interação e estando envolvido com o sujeito da 

pesquisa. Para Creswel (2007), ele deve ser totalmente ético, buscando 

sempre saber se expressar, escolher bem o local onde será realizada a 

pesquisa, conseguir autorização para tal não atrapalhar o desenvolvimento das 

atividades realizadas pelo participante, indicando sempre o que vai ser 

coletado. 

O autor relata ainda que se deva seguir um procedimento 

durante a coleta dos dados da pesquisa seguindo os referidos passos: 

Observações, nas quais o pesquisador toma nota de campo 
sobre comportamento e atividades das pessoas no local da 
pesquisa [...];nas entrevistas, o pesquisador conduz entrevistas 
face com os participantes, entrevista os participantes por 
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telefone ou faz entrevista com grupos focais[...];durante o 
processo de pesquisa, o investigador qualitativo pode coletar 
documentos, que podem ser documentos públicos...ou 
documentos privados[...]( CRESWEL, 2007, p.188). 

A pesquisa qualitativa deve planejar suas técnicas de 

investigação, registro e análise dos dados coletados antes de ir a campo, a fim 

de evitar algum problema de ordem mais grave durante a realização de todo 

trabalho.  

O registro das atividades realizadas e de como ocorre a 

entrevista é de grande importância na finalização da pesquisa. Esses registros 

podem ser feitos por meio de gravações de áudio ou vídeo, como por registros 

escritos em um diário de campo de forma descritiva, ou com questionários 

impressos de forma sistematizada, de maneira com que o pesquisador consiga 

na hora da análise de dados usá-los com segurança para finalizar o trabalho. 

Finalmente, para se concluir uma pesquisa qualitativa o 

pesquisador vai analisar e comparar todos os dados coletados por meio das 

entrevistas, observações e questionários de forma sistemática, buscando não 

deixar que suas emoções influenciem durante a realização da análise dos 

dados. 

Para Creswel (2007, p. 195-198), existem alguns passos 

genéricos que o investigador deve seguir para a análise dos dados coletados: 

[...] os passos genéricos envolvem o seguinte: organizar e 
preparar os dados para análise [...] ler todos os dados... 
começar a análise detalhada com um processo de codificação 
[...] usar o processo de codificação para gerar uma descrição 
do cenário ou das pessoas além das categorias ou dos temas 
para análise [...] prever como a descrição e os temas serão 
apresentados na narrativa qualitativa [...] um passo final na 
análise de dados envolve fazer uma interpretação ou extrair 
significado dos dados [...]. 

Para que a pesquisa seja válida e os resultados da coleta de 

dados terem certa credibilidade, o pesquisador deve validar suas análises 

baseando-se em pesquisas teóricas sobre o tema e tudo o que conseguiu 

coletar. Creswel (2007) menciona que essa validação ocorre a todos os 

momentos do processo, mas que para que haja maior credibilidade é 
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necessário o pesquisador buscar e verificar se realmente é aquilo que ele 

coletou.  

Para esta pesquisa, como uma das estratégias de estudo, 

usou-se o questionário que foi devidamente preparado e pensado de acordo 

com a temática e o público alvo. 

O questionário foi um instrumento investigatório que é utilizado 

para recolher alguns tipos de informações. Ele é muito útil para o pesquisador 

que quer coletar alguns dados de determinados grupos sociais como alunos, 

bairro, condomínio, etc. 

Para Muñoz (2003, p.02): 

O questionário é um procedimento considerado clássico nas 
ciências sociais para se obter e registrar dados. Sua 
versatilidade permite utilizá-lo como instrumento de 
investigação e como instrumento de avaliação de pessoas, 
processos e programas de formação [...]1. 

Apesar de que nem todas as atividades de pesquisa utilizem 

essa estratégia, o questionário é muito importante na pesquisa científica, 

porém a sua construção não é muito fácil. Não podemos aplicar um 

questionário feito de qualquer forma, sem antes ser pensado e devidamente 

elaborado, e, não somente pensando na pesquisa, mas também nos 

colaboradores, naqueles que vão responder o questionário. 

O questionário é formado por um conjunto de perguntas, 

normalmente de vários tipos, que são preparadas sistemática e 

cuidadosamente sobre qual objeto da pesquisa que está sendo executado. 

Para Munõz (2003), o questionário é um instrumento muito útil para recolher 

dados, especialmente aqueles que são de difícil acesso por inúmeros fatores. 

Para Muñoz (2003, p.2): 

A finalidade do questionário é obter, de maneira sistemática e 
ordenada, informações sobre o problema com se está 

                                                           
1 El cuestionario ES um procedimiento considerado clasico em lãs ciências sociales para La obtención y registro de 

dados. Suversatilidad permite utilizarlo como instrumento de investigación y como instrumento de evaluación de 
personas, procesos y programas de formación. 
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trabalhando, sobre os variados objetos da investigação ou 
avaliação [...]2. 

Ou seja, ele é utilizado única e exclusivamente com ênfase na 

obtenção de dados para se concretizar a pesquisa. É preciso ter muito cuidado 

tanto na formulação quanto na aplicação de um questionário, pois esse requer 

uma interação indireta com o participante da pesquisa, onde a linguagem que é 

apresentada no questionário é de fundamental importância para facilitar o 

entendimento das questões. 

Para que se elabore um bom questionário, deve-se, antes de 

tudo, conhecer a realidade e as habilidades de quem vai responder, a fim de 

que na hora da elaboração o faça de maneira com que a pessoa que vá 

responder o questionário não encontre dificuldade para fazê-lo.  

As questões devem estar claras e não possuírem mais de um 

significado, com maior atenção nas questões de natureza pessoal e de opinião 

para que não constranja a pessoa que responderá essas questões. Essas 

também não devem ser muito longas e nem ter muitas informações, pois 

podem confundir o pesquisado, não deixando o trabalho totalmente coerente. 

Segundo Muñoz (2003), existem dois tipos de questões, as que 

possuem respostas fechadas e as de respostas abertas, sendo que as 

questões de respostas abertas possibilitam a quem vai responder a elaborar 

respostas com suas próprias palavras, permitindo assim a liberdade de 

expressão, diferente das questões fechadas que limitam a pessoa a assinalar 

uma daquelas alternativas que lhe é apresentada. 

É comum aparecerem os dois tipos de questões em um mesmo 

questionário, que recebe o nome de questionário misto, que é geralmente 

utilizado tanto com a finalidade de conhecer um pouco mais sobre o 

questionado, quanto para se alcançar com maior fidelidade alguns dados. Fica 

a critério do pesquisador o que vai ser perguntado e como vão ser 

apresentadas as questões e, posteriormente, analisá-las para dar continuidade 

ao seu trabalho. 

A apresentação do questionário é de grande importância na 

pesquisa. Ele deve ser claro, coerente, deve oferecer certo grau de 

                                                           
2
 La finalidaddelcuestinario ES obter, de manera sistemática y ordenada, información acerca de lá poblaciónconla que 

se trabaja, sobre lãs variables objeto de lainvestigación o evaluación. 
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comodidade ao colaborador, o pesquisador deve levar em consideração o 

ponto de partida, o tema estudado e elaborar as questões de forma clara e 

simples para que não haja nenhuma dificuldade por parte de quem vai 

responder. 

Segundo Muñoz (2003, p.10), existem algumas etapas que 

devem ser seguidas para a elaboração do questionário: 

A sequência de devem seguir para a elaboração de um 
questionário é a seguinte: determinar com precisão que tipo de 
informação necessitamos; selecionar os aspectos mais 
relevantes; decidir a modalidade mais adequada ao 
questionário; efetuar uma primeira escrita; submeter a críticas 
em alguns aspectos; colocá-la a prova com um grupo 
experimental; reelaborá-la e estabelecê-las aos procedimentos 
para sua aplicação. 

O pesquisador teve tomar o cuidado de não elaborar um 

questionário muito longo, deve reduzir ao máximo que puder para que não haja 

um desconforto perante a pessoa que irá responder as questões, sendo que 

estas devem também ser curtas e claras. São cuidados básicos para não 

“espantar” as pessoas que no momento são colaboradores da pesquisa, visto 

que não é obrigatório responder a um questionário de pesquisa. 

Para esta pesquisa, considerando os estudos realizados sobre 

a formulação e a importância do questionário, optou-se por elaborar e aplicar 

um questionário no início e, após a realização de várias intervenções, aplicar o 

mesmo questionário para se obter dados e fazer a comparação das respostas 

entre as duas fases da pesquisa: o antes e o depois. 

Após os estudos e seguindo as etapas de elaboração de um 

questionário segundo Muñoz, chegou-se a sua formulação. (APÊNDICE A). 

 

2.1. Caracterização do campo de pesquisa 

 

Para desenvolvermos um trabalho de qualidade, buscamos 

conhecer um pouco do campo onde foi realizada a pesquisa e as intervenções. 

Para isso, fizemos um estudo do PPP da escola, de onde retiramos alguns 

dados funcionais para desenvolver o trabalho. 
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A escola em que realizamos a pesquisa é uma instituição 

pública localizada no Jardim Ana Rosa no município de Cambé – PR, e dispõe 

de um espaço físico que atende às necessidades dos alunos que nela estão 

matriculados e organiza-se em dois pavimentos com a seguinte estrutura: 

Espaço interior: dez salas de aula, uma sala para laboratório do 

PROINFO, uma sala de professores, uma sala de direção, uma sala de 

secretaria, uma sala de orientação pedagógica, uma biblioteca, Usina do 

Conhecimento (SESI), almoxarifado, cozinha com dispensa conjugada, 

lavanderia, três banheiros masculino e feminino, um banheiro para os 

professores, uma sala multifuncional. 

Espaços exteriores: refeitório com mesas e bancos, quadra 

sem cobertura para a prática de Educação Física, pátio coberto e pátio livre. O 

espaço externo é todo calçado. A escola possui rampas e banheiros adaptados 

para atender crianças de inclusão. 

A escola funciona nos três períodos, sendo que no matutino 

atende os alunos dos 3º, 4º, e 5º anos, no vespertino atende os alunos dos1º, 

2º e uma sala de 3º ano, e noturno com duas salas de EJA, estas são divididas 

em duas salas e caracterizadas como períodos, sendo o primeiro período uma 

sala onde são atendidos os alunos do 1º e do 2º ano, o segundo período 

atende os alunos de 3º, 4º e 5º anos. 

Cada sala de aula tem aproximadamente 25 alunos que são 

atendidos por uma professora regente, e, durante duas aulas por semana tem 

disciplinas de Educação Física e Artes com professores graduados e 

devidamente preparados, sendo que a aula de Educação Física ocorre na 

quadra quando está sol, pois essa não é coberta, e quando chove é realizada 

em sala de aula. As aulas de Artes ocorrem em uma sala devidamente 

preparada para essa finalidade. 

São atendidas no contraturno crianças que possuem 

dificuldades de aprendizado, em uma sala de apoio, com professores 

especializados e com números reduzidos de alunos. A professora de apoio de 

cada período atende de 6 a 8 crianças por vez. Cada grupo é atendido duas 

vezes por semana durante duas horas. 
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Também são atendidas no contraturno, crianças de inclusão 

que frequentam essa escola ou que estão regularmente matriculadas em 

outras escolas da redondeza. 

Para tal, conta com uma sala multifuncional totalmente 

equipada com computadores, jogos e materiais didáticos apropriados e com 

professores devidamente preparados para fazer esse atendimento que é 

realizado individualmente durante 2 horas, duas vezes por semana. 

A escola conta com uma sala de informática que foi adquirida 

com o projeto PROINFO, que deveria funcionar no contraturno, porém está 

desativada por falta de professor. 

Funciona na escola para atender alunos no contraturno 

projetos de xadrez e judô com professores cedidos pela Secretaria de 

Esportes. Esses projetos funcionam uma vez por semana e atendem entre dez 

e doze crianças durante o período de uma hora cada grupo. 

A comunidade da escola é constituída na sua maioria por 

crianças que pertencem às famílias da classe trabalhadora assalariada, onde 

tanto o homem quanto a mulher trabalham fora o dia todo. Muitas crianças 

moram com avós ou tios. São raras as famílias tradicionalmente formadas por 

pai, mãe e filhos. 

Constata-se que há carência de informações, de apoio afetivo, 

emocional e pouco acompanhamento dos pais no processo ensino 

aprendizagem. A escola também recebe alunos com necessidades 

educacionais especiais e busca desenvolver ações educativas, visando a 

inclusão destes com os demais alunos. 

As crianças com necessidades especiais são atendidas de 

forma carinhosa e acolhedora tanto em salas de aula regulares quanto na 

multifuncional, onde são atendidas em contraturno e individualmente por 

professoras especializadas e preparadas para tal atendimento. 

Quanto ao quadro funcional, a escola conta com dezenove 

professores regentes, cinco suportes pedagógicos, dois professores de artes, 

dois professores de educação física, dois professores para sala multifuncional, 

uma professora de apoio, duas bibliotecárias, duas coordenadoras, uma 

secretária, uma diretora, três guardas, duas merendeiras e cinco zeladoras.  
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O referencial teórico da escola é baseado na Teoria Histórico-

cultural. A série pesquisada foi o quinto ano com vinte e cinco alunos de 

diferentes idades e realidades econômicas, sendo que dois desses alunos são 

de inclusão, um com diagnóstico de hiperatividade e outro com paralisia parcial 

dos membros superiores (braços e mandíbula). 

A maior parte dos alunos dessa turma já está junta desde o 

terceiro ano e com a mesma professora. Esse ajuste foi realizado na escola 

para que essa pesquisa fosse realizada e os resultados fossem mais 

perceptíveis.  

Para conseguirmos entender melhor o ensino da leitura nas 

escolas de ensino fundamental l, precisamos entender um pouco sobre a 

história da leitura e é sobre esse assunto que trataremos no capitulo três, que 

vem a seguir, baseados em alguns pesquisadores como Fischer (2006), 

Barbosa (1990), Lajolo e Zilberman (2002) entre outros. 
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3. A HISTÓRIA DA LEITURA: UM CAMINHO A PERCORRER  

 

Para entendermos como se dá o processo de ensino 

aprendizagem do ato de ler, devemos antes saber um pouco sobre a história 

da leitura, como surgiu e quais as finalidades da mesma. 

Fisher (2006), em seu livro “História da Leitura” fala sobre os 

primeiros leitores, quem foram, como era realizada a leitura e como os filósofos 

Aristóteles, Sócrates e Platão observavam a leitura em sua época. 

De acordo com os estudos de Fisher (2006), a história da 

leitura se refere ao ato de diversas manifestações humanas em pedras, ossos, 

cascas de árvores, muros, monumentos – tabuletas, rolos de papiro, códices, 

entre outros.  

Sabemos que a escrita é uma atividade que se realiza desde a 

antiguidade e que sempre com ela caminha a leitura. Porém, o conhecimento 

da leitura era repassado por meio da oralidade. Para Barbosa (1990, p. 97),  

[...] nessas leituras públicas, realizadas pelo autor ou por um 
profissional da leitura, o público tomava contato com as obras 
produzidas. A leitura em voz alta era a forma pela qual leitores 
e não-leitores se encontravam, para reconstituir o sentido do 
texto. 

A leitura e a escrita estão inteiramente ligadas, porém a escrita 

é uma habilidade e a leitura é considerada uma aptidão natural do ser humano, 

cada uma atuando em um ponto distinto do cérebro. Sendo que a origem da 

escrita está em uma elaboração e a leitura se desenvolveu com a 

compreensão da humanidade e posteriormente da palavra escrita. 

Não lemos somente aquilo que está expresso pelo código 

escrito, mas primeiramente o mundo em que vivemos. 

Fischer (2006, p.09) relata que, 

Em cerca de 1300 A.C, entendia-se que “Ler” significava 
declamar. Durante a maior parte do tempo da história da 
escrita, ler denotava falar. As pessoas já haviam percebido que 
instruções, cálculos, acordos verbais podiam ser adulterados 
com facilidade. Foi então que tornou-se necessário criar ou 
inventar algo que pudesse ser consultado sempre que 
houvesse a necessidade de confirmar fatos oralmente e acabar 
com as contendas, desse modo, criou-se uma “Testemunha 
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Imortal”. Assim, nasceu a escrita transformando em seus 
primórdios a palavra humana em pedra. 

Durante o longo processo da história, a leitura teve vários 

significados para todos os povos garantirem sua sobrevivência ou até mesmo 

como mera forma de comunicação entre eles, não somente através de palavras 

escritas, mas de outras formas como gestos e desenhos. 

Segundo Fischer (2006, p.12), 

A leitura ocorre de modo superficial e parasitário, associada a 
processos de observação cognitivos primitivos, como 
orientação, gesticulação, fabricação de ferramentas, colheita 
de grãos, reconhecimento de fisionomias e sexo, etc. 

Para lermos utilizamos a audição, a visão e o tato. A audição é 

importante para reconhecer o som das palavras lidas, a visão para 

reconhecermos aquilo que está sendo lido, tanto por meio das palavras, 

fazendo junção daquilo que ouvimos com aquilo que conhecemos, como o 

reconhecimento das leituras de mundo que fazemos, e, o tato para sentirmos 

aquilo que conhecemos e que estamos ouvindo seu “nome” por meio do som 

das letras e das palavras. 

Fischer (2006, p.12) menciona ainda em seu livro que:  

A leitura é quase sempre um processo sinestésico: isto é, 
combina em geral, os dois sentidos – a audição e a visão. 
Entretanto muito significativamente, a audição é amiúde 
ignorada, deixando-se a leitura apenas da visão (ou do tato). 

A origem da leitura se deu quando o homem passou a 

reconhecer símbolos e a interpretar sinais feitos para demarcar algo 

significante para sua sobrevivência ou para transmitir informações a outras 

pessoas. 

Fisher (2006, p.48) relata que Sócrates acreditava que os 

livros, os objetos em si, não o seu conteúdo, eram na verdade uma barreira à 

aprendizagem.  

[...] segundo ele havia apenas uma interpretação “apropriada” 
de um texto, uma interpretação compartilhada por pessoas 
treinadas no âmbito intelectual e comunicada apenas de modo 
oral [...]. 
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Sócrates pedia ao texto um caráter único da oralidade, que nas 

próximas gerações seria transformado em muitos pelo leitor pensante. Porém, 

Sócrates ignorou a escrita como se ela não fosse nada, criticando a escrita 

grega mal elaborada naquela época, e estava certo. 

A prática inadequada e primitiva da escrita daquela época 

poderia ter mais de um sentido ou significado, o que com certeza prejudicava a 

comunicação. Ele almejava que a clareza e a objetividade fossem mantidas a 

todo custo para uma melhor compreensão de todos. 

A transição da tradição oral para a escrita foi marcada pela 

passagem do século V para o IV A.C. com Aristóteles, que usou a palavra 

escrita para registrar os ensinamentos orais de Sócrates. 

Assim, a leitura deixa de ser apenas uma leitura do mundo, da 

memória, para ser a leitura de registros escritos dos ensinamentos e memórias 

dos povos. Para Fischer (2006, p.51), “[...] A leitura não era mais um simples 

recurso de memória, mas um canal autônomo para a transmissão de 

informação, interpretação e criação [...].” Nessa época a leitura era praticada 

com muita fidelidade. E, diariamente, onde quem sabia ler, fazia uso desta 

ação para aqueles que não sabiam; estes sujeitos nesse momento faziam o 

papel de ouvinte, sendo eles mulheres, crianças e escravos. Era um momento 

de entretenimento que unia todas as classes. 

Com a tomada do poder pelos centros religiosos, a leitura 

também sofreu algumas modificações históricas, deixando de ser um objeto de 

comunicação do povo para ser um objeto cobiçado pelos religiosos a fim de 

propagar a fé cristã. Fisher (2006, p.80) relata ainda que “[...] a leitura sofreu 

um declínio ao longo do império Romano em todos os domínios sociais, exceto 

na prática religiosa [...]”. 

Constantinopla representou a ciência da humanidade durante 

vários séculos, e sua literatura inspirou os árabes fazendo com que seus 

ensinamentos fossem expandidos para outras regiões como a Espanha 

mulçumana. 
 Após o século VI, a leitura era mais de cunho religioso, 

propagando-se primeiramente por meio do Império Romano e mais tarde pelo 

Cristianismo, que trouxe uma nova prática de leitura, pois seus ensinamentos 

eram passados por meio da leitura dos livros ou pergaminhos sagrados. 
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Nessa época, somente nas escolas em que a Igreja dominava 

é que se ensinava e se aprendia a ler. Na Idade Média, os religiosos produziam 

cópias de documentos e os guardavam em poder da Igreja. Segundo Barbosa 

(1990), naquela época somente as pessoas nobres tinham acesso ao livro, 

porque eram muito caros, pois eram escritos a mão. 

Os padres deveriam ser leitores assíduos e muito bons 

escritores. A leitura silenciosa era pouco utilizada por eles. Liam em voz alta 

para que todos os que estivessem perto pudessem escutar e se apropriar do 

que estavam lendo. 

Segundo Fischer (2006, p.83), “[...] Alguns estudiosos 

defendem que os livros antigos eram lidos em voz alta, mas nada comprova 

que a leitura silenciosa deles fosse algo extraordinário [...].”. A maioria dos 

povos utilizou a escrita em grego ou latim para produzir sua própria escrita, em 

suas determinadas línguas, fazendo algumas modificações para que não se 

houvessem tanta diferença e para que o entendimento fosse melhor. 

Barbosa (1990) relata que as informações encontradas em 

livros na antiguidade poderiam ser uma ameaça, porque continham ideologias 

que poderiam influenciar os leitores, e, para que eles não chegassem às mãos 

da população, muitos desses livros foram destruídos na época da Segunda 

Guerra Mundial. 

Com o desenvolvimento das cidades surge o crescimento de 

artesanatos, comércios, as escolas vão se ampliando e a com elas a leitura no 

século XVIII entre os universitários torna-se cada vez maior, sendo difundida 

mundialmente, fazendo com que o livro vá obtendo mais espaço na vida das 

pessoas, tanto como escritores quanto como leitores. 

Para Barbosa (1990.p.102) “[...] o desenvolvimento econômico-

social, o crescimento demográfico e a concentração urbana aparecem sempre 

entrelaçados com a necessidade de educação”. 

Com a Reforma Luterana, no século XVI, a sociedade rompe 

com a Igreja, e para esta o ato de ler era considerado como uma ameaça. O 

domínio da leitura é considerado pela sociedade como uma liberdade de 

expressão, e com a Reforma Luterana que pretendia espalhar a palavra de 

Deus por meio da escrita e impressão com rapidez e eficiência, o ensinamento 

do ato de ler se torna uma necessidade. O mercado, aproveitando-se desse 
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aumento na quantidade de leitores, lança muitas obras profanas e a leitura 

muda de figura, atingindo agora a parte mais carente da população. 

Para Barbosa (1990), com a Revolução Francesa no século 

XVIII, o Iluminismo aparece formando um público leitor diferenciado, aqueles 

que preferem as literaturas e, com isso, as escolas são mais desejadas. A 

classe operária e também a classe dominante começam a frequentar as 

escolas concomitantemente, que passam a ser gratuitas e de direito a todos, 

fazendo com que a cultura ficasse igualmente ao alcance de todos. As 

mulheres que também poderiam ter acesso ao aprendizado nessa época 

passaram a ler mais, dando preferência os romances, e mudam assim seu 

comportamento diante da sociedade. 

Para Barbosa (1990, p.96), “[...] os livros eram muito diferentes 

do que são hoje”, as pessoas admiravam as obras escritas em todos os 

aspectos, desde a qualidade das folhas até as cores dos desenhos, tornando 

esse contato mágico, buscando o prazer na leitura. 

Os livros eram feitos artesanalmente e, através do aspecto 
gráfico, cada artesão exprimia sua arte; cada exemplar tinha 
características próprias, cada folha era produzida 
individualmente. Com procedimentos esmerados, o tipógrafo 
compunha tipos de letras, trabalhando habilidosamente cada 
palavra, cada linha, cada página. Letras góticas, páginas com 
iluminuras, xilogravuras para as ilustrações. Era esse o objeto 
que o leitor prendia em suas mãos: um objeto de arte. 
(BARBOSA, 1990, p.96).  

No mundo contemporâneo, com a correria do cotidiano, os 

livros deixaram de ser um objeto de artes como diz Barbosa (1990), para ser 

um produto de consumo em que as informações, a leitura em si, precisam ser 

simples e de fácil acesso para todos. Hoje já não se lê mais em busca do 

prazer, mas sim, na maioria das vezes, por necessidade, por isso a leitura se 

tornou sistematizada e muitas vezes só nas escolas. 

No Brasil, a leitura era baseada em descrições de paisagens e 

dos povos que nele habitavam. Após, os jesuítas vieram a fim de catequizar os 

índios e começaram a educar e difundir o ensino e aprendizagem do ato de ler 

a partir da religião. Porém, enfrentaram muitos problemas e desafios em seu 
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trabalho, como nas condições de moradias e lugares para se fixarem, perigos 

com animais, as doenças e a falta de recursos financeiros para trabalharem.  

Na época da colonização não havia preocupação alguma coma 

alfabetização, pois o único interesse era conquistar e acumular riquezas. Como 

já vimos, os precursores da Educação no Brasil foram os jesuítas, eles foram 

os responsáveis pelo primeiro projeto educacional no Brasil segundo Lajolo e 

Zilberman (2002, p.17):  

O primeiro grande projeto educacional desenvolvido no Brasil 
resultou do projeto evangélico dessa política catequética, 
executado sobretudo pelos jesuítas, que aportaram na Bahia 
com o governador-geral Tomé de Sousa, em 1549, e aqui 
permaneceram até 1759, quando foram expulsos pelo marquês 
de Pombal. Nesses 210 anos, consolidou-se a prática 
pedagógica talvez mais marcante e bem documentada da 
história colonial brasileira, responsável pelo estabelecimento 
das condições dentro das quais leitura e escrita, como modelos 
de ação coletivos e institucionais, firmaram-se entre nós.  

O sistema educacional brasileiro foi abandonado com a saída 

dos jesuítas, que foram importantíssimos para nossa história na transmissão do 

conhecimento e da cultura. Houve, então, a expansão da cultura da cana de 

açúcar, e com ela a Educação voltou-se para os filhos dos colonos, iniciando 

assim, uma nova etapa do sistema educacional, diferenciando-se do modelo 

europeu. 

Os jovens brancos também precisavam ser educados, contudo 
inexistia um sistema escolar exclusivo para eles, assim, ou 
assistiam às lições dos jesuítas ou permaneciam analfabetos, 
aprendendo eventualmente a ler, escrever e contar com seus 
particulares. O processo, nesse caso, dissociou-se do que 
acontecia na Europa, onde o ensino se expandia e coletivizava, 
assumindo as feições que até hoje o caracterizam. (LAJOLO, 
ZILBERMAN, 2002, p.26). 

O consumo de materiais impressos no Brasil sempre foi baixo. 

A população no Brasil Colônia pouco tinha acesso a eles por serem caros e 

escassos, e quando o tinha era nas escolas e com os jesuítas. 

A leitura no Brasil iniciou-se para atender às necessidades 

sociais, por que a colonização ocorreu na fase do mercantilismo e em busca de 
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uma integração com o capitalismo, impedindo assim, o desenvolvimento 

cultural em nosso país. Em Lajolo e Zilberman (2002, p.10) podemos ver que:  

Tal propósito, no entanto, frustra-se a cada passo, o que, 
impedindo a modernização da sociedade coloca o sistema 
literário numa situação peculiar: a cada parcela de sua 
trajetória ele parece refluir recuando para momentos anteriores 
do projeto de modernização e tornando assim — mesmo que 
involuntariamente — recorrentes as iniciativas de 
modernização sempre recomeçadas e inconclusas.  

Para que os colonos permanecessem aqui, houve um grande 

interesse econômico para a implantação de um sistema educacional no Brasil. 

Houve inúmeras tentativas para atualizar o ensino, mas também muitas foram 

as dificuldades, como as doenças e a falta de interesse pelas autoridades 

perante a propagação da leitura e escrita, que para uma efetiva modernização 

se tornaria indispensável. Segundo Lajolo e Zilberman (2002), ao longo de todo 

período colonial, aconteceu “a penúria cultural do Brasil”. 

Nesse período, havia uma grande escassez de escolas, 

bibliotecas e produções literárias, o que prejudicava ainda mais, tanto os 

leitores quanto os escritores, que não tinham apoio e incentivo para produzirem 

e publicarem suas obras. 

Isso viria a mudar no século XIX com a vinda de D. João VI e o 

fortalecimento do processo de independência, quando as obras produzidas no 

período colonial foram publicadas em sua maioria fortalecendo o público leitor e 

trazendo benefícios para uma nova perspectiva de cultura no país. 

Lajolo e Zilberman (2002, p.77) relatam que: 

Apenas, portanto, no século XIX engendram-se no Brasil as 
primeiras e novas formas de público que, inicialmente ralo e 
inconsistente, aos poucos ganha personalidade e contorno 
diferenciados. Entre os anônimos leitores de folhetim e os 
assíduos frequentadores de teatro, circulam intelectuais, 
homens de letras, estudantes jornalistas, algumas sinhás-
moças e até velhotas capazes de leitura. Com eles e através 
deles começa a se definir o aparelho cultural brasileiro. 

Em 1822, o desenvolvimento da Educação, segundo Zilberman 

(1988), necessitava de um apoio que não lhe foi dado devido a grande 

escassez dos livros que só eram encontrados nas escolas particulares, pois 



30 
 

essas visavam apenas o lucro e não a Educação. Os livros começaram a 

reaparecer e a serem utilizados nas escolas públicas com a Revolução de 30, 

havendo também modificação nas escolas particulares, de modo que a 

educação passou a ser mais prioritária e de ótima qualidade. De acordo com 

Zilberman (1988, p.50), 

A concepção de leitura em vigor reforçou-o e deu-lhe 
instrumentos no plano de metodologia de trabalho em sala de 
aula. Num primeiro momento, confinou leitura à alfabetização, 
isto é, aprendizagem e emprego do código escrito segundo a 
norma urbana culta. Esta, previamente dominada pela elite, é 
compreendida como uma segunda língua pelos que não a 
utilizam coloquialmente vale dizer, os alunos originários do 
meio rural ou de camadas socialmente inferiorizadas. A seguir 
associou leitura com o conhecimento da tradição literária, 
valorizando o passado da literatura nacional e os escritores que 
então pontificaram.  

Por volta de 1840, com o surgimento dos romances e dos 

folhetins que vinham junto aos jornais, as mulheres passaram a ler mais e com 

isso as famílias passaram a se dedicar mais a esse ato e reunirem-se para ler 

e/ou ouvir histórias lidas. Lajolo e Zilberman (2002) relatam que nesse período 

surgiu uma nova concepção de leitura, a qual era vinculada aos sentimentos, à 

vida cotidiana e com significados pessoais. 

As pessoas que praticavam a leitura desses romances, que na 

maioria eram mulheres, se ligavam a eles trazendo para suas vidas pessoais 

aquilo que liam, se encontrando dentro das histórias e até mesmo vivenciando 

o papel dos personagens principais. 

A relação leitura e escola se fortaleceram com o surgimento 

dos livros didáticos, com a leitura de textos obrigatórios pelo professor, já não 

se lê mais por gosto, pelo prazer, mas sim por obrigação. A leitura passa a ser 

sistematizada e os textos sem apresentarem sentido nenhum a quem o lê. 

Porém, as pessoas que tinham mais poder aquisitivo passaram 

a frequentar mais teatros, cinemas e centros de culturas incentivados de 

diversas formas, fazendo com que o gosto pela leitura não se dissipasse 

totalmente como afirmam Lajolo e Zilberman (2002, p.139): 

Associações, clubes, gabinetes de leitura e similares não são 
iniciativas isoladas. Integra, no seu conjunto, o movimento em 
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direção a uma cultura letrada, que precisa tanto viabilizar-se, 
quanto visibilizar-se. Por isso, sociedades, institutos e 
bibliotecas constituem uma rede; e é seu trançado, onde se 
repetem nomes e redundam objetivos, que fortalece leitura e 
escrita enquanto práticas sociais. Dentre essas instituições, 
uma se destaca: o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 
que, seja por sua longevidade, seja pela pluralidade de seus 
interesses, é expressivo do percurso e da importância de tais 
órgãos no cenário cultural brasileiro. 

No Brasil, a leitura nas escolas foi de início em cartilhas, após 

apostilas, até chegar ao que se usa hoje, ou seja, nos livros didáticos, mas 

segundo Zilberman (1988) as pessoas passaram a ler mais livros clássicos 

escritos por autores cujos nomes eram consagrados pela crítica e pela História 

da leitura, considerados formadores de bom gosto. Mas só tinha acesso a eles 

as pessoas com condições financeiras, pois as bibliotecas possuíam poucos 

livros e esses eram caros. 

A autora relata ainda que foram criados em nosso país nos 

anos 70, alguns programas contra o analfabetismo como o Movimento 

Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), mas os livros continuavam com os 

preços muito altos, mantendo uma barreira entre o livro e o leitor, sendo pouco 

consumidos pela classe mais desfavorecida que tinha acesso somente aos 

livros didáticos por serem mais baratos. 

Para que os livros pudessem chegar à mão de todos, 

Zilberman (1988, p.55) relata que: 

Num país em que a cultura duvida de sua nacionalidade e 
permanece pesquisando sua identidade, uma política de leitura 
que torne o livro popular sem que este abdique de seu 
compromisso com o saber e a arte é fundamental, porque 
consiste na possibilidade de ruptura com a dependência. No 
entanto, é preciso que seja igualmente democrática e pública, 
sob pena de, a pretexto de favorecer nossa pobre escola e 
seus frequentadores carentes, aprofundar a divisão social e 
promover o poder econômico vigente. 

Ainda hoje, os livros são caros, mas as bibliotecas estão bem 

completas e de acesso a todos, porém o que falta é um incentivo à leitura. As 

pessoas não estão acostumadas a ler fora das escolas, pois foram 

apresentadas ao ato de ler não de forma prazerosa, mas por obrigação. 

Geralmente, só se pratica a leitura quando é necessário e por obrigação. Não 
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se faz uso mais dos livros e do ato de ler mais pelo simples fato de querer ler, 

em busca de prazer, mas sim porque se necessita, o que acaba afastando as 

pessoas de obras literárias e as empurrando para propagandas, jornais, etc. 

Com os textos literários só tem contato quando estão nas escolas e porque o 

“professor manda ler”, o que fazem sem gosto, automaticamente, sem procurar 

entender o que está escrito. 

 

3.1. Conceitos do ato de ler: uma atividade a ser praticada 

 

“Escrever é gravar reações psíquicas. O 
escritor funciona qual antena- e disso vem o 
valor da leitura. Por meio dela, fixam-se 
aspectos da alma dum povo, ou pelo menos 
instantes da vida desse povo” (MONTEIRO 
LOBATO. In: Na Antevéspera, prefácio à 1ª 
edição, 1933). 
 
 

Ler é simplesmente decodificar signos. Isso é o que vem em 

nossa mente quando pensamos em o que significa essa palavra, porém ler é 

muito mais que isso, é sentir, é interpretar, é conhecer e refletir o que já 

sabemos naqueles códigos. O ato de ler ocorre de várias maneiras, por meio 

do reconhecimento de falas, sons, gestos, imagens. 

De acordo com Martins (1994, p.23), “[...] a leitura se realiza a 

partir do diálogo do leitor com o objeto lido, seja escrito, sonoro, seja um gesto, 

uma imagem ou um acontecimento”. 

Dessa forma: 

Seria preciso, então considerar a leitura como um processo de 
compreensão de expressões formais e simbólicas, não 
importando por meio de linguagem. Assim, o ato de ler se 
refere tanto a algo escrito quanto a outros tipos de expressão 
do fazer humano, caracterizando-se também como 
acontecimento histórico e estabelecendo uma relação 
igualmente histórica entre leitor e o que é lido (MARTINS, 
1994, p.30). 

O ato de ler é uma atividade que realizamos desde os 

primeiros momentos de vida. Já ao nascer estamos condicionados a fazer a 

leitura de mundo, das coisas que nos cercam, dos atos e atitudes das pessoas 
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e nossas, das imagens, sons, cores, formas, nomes, enfim, tudo que nos cerca 

nos proporciona e nos condiciona a reconhecer e desenvolver novos 

conhecimentos.  

Para Freire (1998), “[...] a leitura de mundo precede a leitura 

das palavras, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da 

continuidade da leitura daquela”. Assim sendo, a leitura de mundo e a leitura 

das palavras estão sempre ligadas uma a outra. Não se faz leitura das 

palavras, dos signos se antes não se fazer a leitura do mundo e saber o 

significado daquilo que os signos representam. 

Quando conseguimos unir o signo ao significado damos 

sentido ao que estamos lendo, a partir de então a leitura torna-se significativa.  

Para Bakhtin (1986), só conseguimos unir o signo ao 

significado no momento em que vivemos em sociedade, pois os signos são 

frutos do mundo exterior, de tudo que nos rodeia e seu significado difere da 

sociedade onde vivemos. 

[...] Um signo é um fenômeno do mundo exterior.  O próprio 
signo e todos os seus efeitos [...] aparecem na experiência 
exterior [...] A consciência só se torna consciência quando se 
impregna de conteúdos ideológicos [...] consequentemente, 
somente no processo de interação social. (BAKHTIN, 1986, p 
33, 34). 

Sempre encontramos diferentes situações que nos colocam em 

contato com as palavras. Para que possamos nomear, reconhecer, dar sentido 

ao mundo em que vivemos é que temos necessidade de aprender e desvendar 

o que está escrito nos signos, de início, sem sentido algum. 

 Quando Freire (1998) menciona que a leitura do mundo 

antecede a leitura da palavra, refere-se que para conseguir ler a palavra lemos 

antes o mundo, e para isso utilizamos todos os sentidos, como o tato sentindo 

os objetos que nos é apresentado; o olfato distinguindo os cheiros de cada 

objeto; a visão pela qual podemos observaras expressões faciais, as formas as 

cores. 

É uma atividade que em cada leitor produz um significado de 

acordo com a experiência e o conhecimento que cada um tem. Segundo Freire 
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(1998), ler não é apenas um processo de decodificação de palavras escritas. 

Assim: 

Não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da 
linguagem escrita, mas que se antecipa e se alonga na 
inteligência do mundo. A leitura do mundo precede a leitura da 
palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir 
da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se 
prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser 
alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das 
relações entre texto e contexto (FREIRE, 1998, p.11). 

O ato de ler é o momento em que o indivíduo se posiciona 

diante do mundo, diante do outro, desenvolvendo através da compreensão, da 

análise e da escrita suas habilidades críticas. É na interação com a leitura não 

somente como instrumento de aprendizagem e criticidade, mas também como 

fonte de diversão e relaxamento que o leitor se desenvolve intelectual e 

emocionalmente. 

É por meio da leitura que o indivíduo se desenvolve como 

sujeito ativo e crítico dentro da sociedade, buscando meios para refletir sobre 

vários assuntos, e assim, construir sua opinião.  

Como qualquer leitura é uma produção de sentido, procuramos 

criar sentidos para o mundo que nos rodeia. Por meio desta "leitura do mundo” 

começamos a perceber as relações espaciais existentes, as relações de afeto, 

que cada coisa ocupa um lugar e tem um nome e uma utilidade. 

 É no contato com "outro", e com o "mundo" que construímos símbolos, 

que com o tempo se constituem em significados que são compartilhados 

socialmente. Por isso, antes de lermos a palavra já vivenciamos diversas 

leituras do mundo, o que facilita o entendimento da mesma, pois a 

relacionamos com o que já conhecemos. 

 Segundo Freire (1998), o ato de ler foi um dos primeiros meios 

de distração do homem, pois antes de aprender a leitura e o significado das 

palavras já lemos tudo o que o mundo nos oferece, transformando essa 

atividade em uma forma de diversão, e, assim construir e enriquecer o nosso 

conhecimento.  

É a partir da leitura do que já conhecemos que podemos 

desenvolver a escrita da palavra e dar significado ao signo, ou seja, 
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compreender e reconhecer a leitura da palavra escrita comparando-a com a 

leitura de mundo, relacionando a palavra ao objeto concreto. “Desde o começo, 

na prática democrática e crítica, leitura do mundo e a leitura da palavra estão 

dinamicamente juntas [...]” (FREIRE, 1998, p.18). 

O ato de leitura tem que ter propósito claro: quem lê deve 

saber o quê e para quê está lendo. Isso deveria acontecer nas escolas, porém, 

infelizmente, é onde os alunos apenas leem para realizarem uma tarefa, sem 

nem ao menos saber o que estão lendo. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 

1997), o trabalho com a leitura tem a finalidade de formar leitores competentes, 

capazes de compreender o que leem e que identifiquem os elementos 

implícitos, estabelecendo, assim, relações entre o texto que leem e outros que 

já foram lidos e que prestem atenção aos vários sentidos que podem ser 

atribuídos ao texto. 

A leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo 
de construção e significado do texto, a partir dos seus 
objetivos, do seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, 
de tudo o que sabe sobre a língua: características do gênero, 
do portador1, do sistema de escrita, etc. Não se trata 
simplesmente de extrair informação da escrita, decodificando-a 
letra por letra, palavra por palavra. Trata-se de uma atividade 
que implica, necessariamente, compreensão na qual os 
sentidos começam a ser constituídos antes da leitura 
propriamente dita (BRASIL, 1997, p.53). 

Para entender o que lemos devemos antes ter vivenciado o 

significado das palavras lidas, assim compreenderemos e interpretaremos com 

sentido e significado aquilo que estamos lendo. Para Kleiman (2011, p.26): 

[...] o conhecimento linguístico, o conhecimento textual, o 
conhecimento de mundo devem ser ativados durante a leitura 
para poder chegar ao momento de compreensão, momento 
esse que passa despercebido, em que as partes discretas se 
juntam para fazer um significado. O mero passar de olhos não 
é leitura, pois a 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. 

Manguel (1997, p.19-20), em seus escritos, relata que: 
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[...] em cada caso é o leitor que lê o sentido, é o leitor que 
confere a um objeto, lugar ou acontecimento uma certa 
legibilidade possível, ou que a reconhece neles; é o leitor que 
deve atribuir significado a um sistema de signos e depois 
decifrá-los. 
 

O ato de ler é uma atividade complexa que exige certa 

habilidade, deve ser construída aos poucos através da prática da leitura, e se 

não for muito bem trabalhada pelo educador o alunos não vão desenvolver 

essa habilidade e assim fica mais difícil o aprender a gostar de ler. O indivíduo 

não gosta de fazer coisas muito difíceis e que não lhe proporcione algum 

prazer e por esse motivo pode não se esforçar em aprender a gostar de ler. 

Para gostar de ler, também é preciso saber ler. Com isso o 

primeiro passo da escola é assegurar um correto e adequado processo de 

iniciação à leitura. Essa leitura deve estar ligada ao prazer, dando mais 

abertura às discussões e apreciações dos significados atribuídos ao texto, com 

várias interpretações dentro de um clima favorável e com resultados 

significantes para os leitores e professores. 

Silva (2002, p. 86), em suas pesquisas menciona que existem 

três pontos preocupantes em relação ao professor: formação precária e 

empobrecimento contínuo de suas condições para a prática de leitura e para a 

participação na cultura em geral; apego quase exclusivo ao giz e lousa em 

função da inexistência de bibliotecas escolares e tecnologias de apoio ao 

trabalho; negação da história pessoal construída ao longo da experiência 

docente - ideologia tecnicista que leva o professor a cultivar receitas prontas 

para problemas de ensino e aprendizagem, excluindo a autonomia e deixando 

os professores cada vez mais “relaxados”. 

Os professores devem reconhecer a importância das atividades 

a serem desenvolvidas e também um ensino adequado de como ler, mas, 

principalmente, o quão importante é o estímulo pelo gosto da leitura, 

percebendo esta como essencial para o desenvolvimento e a formação de 

bons leitores e pesquisadores. 

Segundo Martins (1994, p. 12):  

Os estudos da linguagem vêm revelando cada vez com maior 
ênfase, que aprendemos a ler apesar dos professores; que 
para aprender a ler e compreender o processo da leitura, não 
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estamos desamparados, temos condições de fazer algumas 
coisas sozinhos e necessitamos de alguma orientação, mas 
uma vez propostas instruções uniformizadas, elas não raro 
causam mais confusão do que auxiliam.  

É importante ressaltar que conhecer a realidade de 

aprendizagem do aluno e organizar um ambiente alfabetizador é apenas parte 

do processo do ensino da leitura.  O professor tem papel fundamental no 

incentivo da leitura, ensinando seus alunos a discutirem, analisarem, refletirem, 

tomarem posição e exteriorizarem pensamentos, tanto de forma oral como 

escrita. 

Não é fácil para o professor encontrar uma maneira adequada 

de se ensinar a ler, pois cada indivíduo aprende de uma forma. Não aparecem 

em livros “receitas” de como ensinar a ler e por isso o mediador da leitura deve 

procurar em suas pesquisas e experiências um método que se adequa a sua 

realidade. 

Segundo Manguel (1997 p.85): 

[...] os métodos pelos quais aprendemos a ler não só encarnam 
as convenções de nossa sociedade em relação à 
alfabetização- a canalização da informação, as hierarquias de 
conhecimento e poder-, como também determinam as formas 
pelas quais nossa capacidade de ler é posta em uso.  

Como sabemos, desde que nascemos já nos encontramos em 

situações que nos possibilita a leitura. Quando a escola entra em nossas vidas 

como instrumento de estimulação de leitura, já temos uma grande vivência da 

mesma. Já sabemos nomear, reconhecer, dar sentido ao mundo onde vivemos 

e que temos necessidades de aprender e desvendar.  

Podemos ver em Freire (1998) que “A leitura e a escrita são 

atividades dialógicas que ocorrem no meio social através do processo histórico 

da humanização”. O ato de ler não nasce com a pessoa ela é adquirida com o 

tempo e com a prática. É necessário mencionar que a escola tem papel 

fundamental nesse contexto. É por meio dela que temos o primeiro contato 

com a produção da leitura. É dela a responsabilidade de proporcionar 

condições para que ocorra o interesse individual do leitor, pois o ato de ler 

muitas vezes é iniciado na escola, que tem a função de desenvolver e 

despertar no aluno o gosto pela leitura. 
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O professor mediador deve saber que formar leitores não é 

somente ensinar o aluno a decodificar os signos e sim dar condições de ir mais 

além, ajudando no desenvolvimento de ações que possibilitem ao mesmo 

chegar a uma aprendizagem significativa. 

 Para Martins (1994, p.34), 

A função do educador não seria precisamente a de ensinar a 
ler, mas a de criar condições para o educando realizar a sua 
própria aprendizagem, conforme seus próprios interesses, 
necessidades, fantasias, segundo as dúvidas e exigências que 
a realidade lhe apresenta. Assim, criar condições de leitura não 
implica apenas alfabetizar ou propiciar acesso aos livros. Trata-
se, antes, de dialogar com o leitor sobre sua leitura, isto é, 
sobre o sentido que ele dá, repito, a algo escrito, ideias, 
situações reais ou imaginárias. 

 Solé (1998) menciona que as crianças com o auxílio de um 

mediador são capazes de elaborar conhecimentos adequados a respeito da 

leitura e da escrita, e, se desafiadas, podem em conjunto com outras aumentar 

essa capacidade e desenvolver mais conhecimentos. 

A importância da leitura feita por outros reside em que contribui 
para familiarizar a criança com a estrutura do texto escrito e 
com a linguagem, cujas características de formalidade e 
descontextualização as distinguem da oral. Por outro lado, a 
criança pode assistir muito precocemente ao modelo de um 
especialista lendo e pode participar de diversas formas de 
tarefa de leitura (olhando gravuras, relacionando-as com o que 
se lê, formulando e respondo perguntas, etc.) assim constrói-se 
paulatinamente a idéia de que o escrito diz coisas e que pode 
ser divertido e agradável conhecê-las, isto é saber ler (SOLÉ, 
1998, p. 55).  

Solé (1998), menciona ainda que, para uma abordagem 

intensiva do ensino inicial da leitura e da escrita o professor deve se utilizar dos 

conhecimentos adquiridos pelas crianças para desenvolver melhor a sua 

prática do ensino da leitura. O professor deve questionar e responder aos 

questionamentos feitos pelas crianças, pois, com certeza, as aulas se 

enriquecerão. 

No início da aprendizagem do ato de ler a criança deve 

interagir com a língua escrita para que possa ter um significado relevante em 

seu aprendizado. Para isso, o educador deve proporcionar a ela o acesso a 
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diferentes recursos de leitura como cartazes, livros, panfletos, revistas, rótulos, 

etc.  

O papel do educador é o de proporcionar, em suas aulas, 

situações de leituras variadas, levando o aluno a questionar o que está escrito, 

a conversar com o escritor por meio do livro, levando o aluno a interpretar o 

texto lido e a criar estratégias de leitura. Dessa forma, despertando o prazer 

pela leitura. 

O ato de ler é uma atividade muito individual, porque depende 

do que a criança já conhece da leitura que ela já fez do mundo para que possa 

interpretar o que está lendo. Sendo assim, cada um pode interpretar de 

diferentes formas um mesmo texto.  

Da mesma forma, é possível que a criança não consiga 

entender aquilo que está lendo, pois não lhe faz sentido por não ter sido 

apresentado a ela antes algo que fizesse ligação àquilo que ela esta lendo. 

Cabe aí, ao professor, mediador um trabalho anterior à leitura do texto, dando 

um significado maior daquilo para o aluno. 

Compete ao educador estimular o aluno a ter o desejo pela 

leitura, trabalhando de diversas formas e usando diversas estratégias, 

colocando-se na condição de companheiro e sendo modelo, passando 

segurança, de maneira que o aluno veja que o professor é um bom leitor e 

perceba a importância da leitura na vida das pessoas, tanto na escola como na 

sociedade em geral. 

Portanto, é essencial que a escola faça com que o aluno tome 

gosto pela leitura, tornando-o confiante e crítico. Deve fazer com que o aluno 

encontre no ato de ler um momento interessante em que possa não somente 

adquirir conhecimentos, mas também momentos de lazer e entretenimento, 

buscando desafios e formas para solucioná-los nos textos lidos. 

 

3.2. Leitura na escola: ações docentes possíveis 

 

Como já sabemos, a leitura no Brasil iniciou-se com os jesuítas 

que vieram com o intuito de catequizar os índios e, posteriormente, passaram a 

ensinar os filhos dos colonos a ler e a escrever baseados nos ensinamentos 

religiosos. 
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Foram eles que fundaram a primeira escola em nosso país, 

que, naquela época, influenciava no gosto pela leitura que sempre foi imposta 

pelo educador da época, não deixando o aluno escolher o que gostaria de ler. 

 Hoje percebemos na escola que os alunos cada vez mais se 

desinteressam e se afastam da leitura. Isso se deve, talvez pela falta de 

incentivo do próprio professor que muitas vezes se mostra muito pouco 

interessada pela leitura, cobrando dos alunos, porém sem dar exemplos, sem 

demonstrarem que leem por não gostarem de ler. Se os professores que 

ensinam a ler não gostam de ler e não praticam a leitura, não há como mudar 

essa situação atual da prática do ato de ler, por isso, para se ensinar a ler 

deve-se, primeiramente, gostar de ler e praticar a leitura tanto dentro como fora 

da escola, mostrando ao aluno o quanto é interessante e construtivo o ato de 

ler. 

Assim, o aluno se espelha no ato do professor e incentivado 

por ele passa a ler mais, fazendo com que o seu repertório de conhecimentos 

aumente. É também importantíssima a participação da família, nas quais as 

situações de leitura e presença de livros em casa estimulam muito o gosto pela 

prática do ato de ler. Porém, essa realidade está muito distante da maioria das 

famílias brasileiras por conta da desigualdade social e do baixo poder 

aquisitivo, que dificulta o acesso ao mundo da leitura e, consequentemente, ao 

mundo do conhecimento. 

A maioria da população, das famílias e dos nossos alunos 

pratica a leitura somente por necessidade e quando podem fazê-lo. Apesar de 

todos esses problemas, a escola ainda é um ponto de apoio para a divulgação 

e estimulação do ato de ler. É nas escolas que a criança tem acesso e trabalha 

com livros e outras fontes de leitura. 

Existem muitas escolas ainda hoje que, em muitas situações, 

adotam a leitura mecanizada, ou seja, aquela em que o indivíduo somente 

passa os olhos, diz o código e verifica se não errou alguma palavra, se a 

entonação estava correta etc. 

No educar para transformar, o professor deverá ser um bom 

leitor, ter desenvolvido o gosto pela leitura e praticá-la constantemente e 

também promover em sala de aula uma prática de leitura que estimule nos 

alunos o gosto pelos livros, e que faça com que percebam a importância da 
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leitura para a formação individual e a aquisição de novos conhecimentos, 

sendo eles científicos ou populares. 

O professor leitor que deseja fazer um bom trabalho deve 

ensinar ao aluno estratégias de leitura e assim direcionar o aluno a uma leitura 

organizada que o torne um leitor que seja capaz de compreender a diversidade 

de textos que existe e, a partir desse ponto, seja capaz de levantar 

questionamentos e hipóteses sobre os mesmos. 

Assim, para Martins (1994, p.34): 

A função do educador não seria precisamente a de ensinar a 
ler, mas a de criar condições para o educando realizar a sua 
própria aprendizagem, conforme seus próprios interesses, 
necessidades, fantasias, segundo as dúvidas e exigências que 
a realidade lhe apresenta. Assim, criar condições de leitura não 
implica apenas alfabetizar ou propiciar acesso aos livros. Trata-
se, antes, de dialogar com o leitor sobre sua leitura, isto é, 
sobre o sentido que ele dá, repito, a algo escrito, ideias, 
situações reais [...]. 

Para isso, o professor deve desenvolver um trabalho que leva 

tempo, exige dedicação, compromisso e também deve ser muito bem 

fundamentado. Deve evitar trabalhar com a leitura mecanizada e levar os 

alunos a um entendimento sobre o significado de ler e, consequentemente, 

mudar o comportamento e o pré-conceito sobre o ato de ler. 

Segundo Solé (1998), as estratégias de leitura, ensinadas pelo 

professor, devem possibilitar aos alunos condições para que planejem suas 

tarefas de leitura, tornando-os leitores autônomos capazes de enfrentar, de 

forma prática e inteligente todos os tipos de texto, tanto os fáceis como aqueles 

que são considerados difíceis por não serem comuns nas suas vivências, por 

não fazerem parte de suas realidades, ou até mesmo aqueles que não são 

bem escritos ou terem um vocabulário difícil. Desse modo,  

Formar leitores autônomos também significa formar leitores que 
sejam capazes de aprender a partir dos textos. Para isso, 
quem lê deve ser capaz de interrogar-se sobre sua 
compreensão, estabelecer relações entre o que lê e o que faz 
parte de seu acervo pessoal, questionar seu conhecimento e 
modificá-lo, estabelecer generalizações que permitam transferir 
o que foi aprendido para outros contextos diferentes‖. (SOLÉ, 
1998, p. 72). 
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A leitura escolarizada não leva o aluno a pensar, fazendo com 

que ele não procure o saber fora da escola e, assim, o impede de descobrir 

novos conhecimentos. Essa prática de leitura não faz com que o aluno aprenda 

a gostar de ler, ele lê simplesmente por que é preciso, para “tirar nota” e 

somente aquilo que o professor pede que leia. 

Sabemos que a leitura é um processo de construção pessoal a 

partir dos conhecimentos e das experiências de cada aluno, reforçado pelas 

oportunidades que lhe são oferecidas, como a criação de um espaço dentro da 

sala de aula que dê condições ao aluno de acessar os diferentes gêneros 

textuais, fazendo com que o aluno interaja com o texto lido, sendo por meio de 

leitura silenciosa ou em grupo, levando o aluno a interpretar o texto, 

“conversando” com o autor do mesmo. 

Segundo Silva (2002, p. 16):  

A leitura ocupa sem dúvida um espaço privilegiado não só no 
ensino da língua portuguesa, mas também no de todas as 
disciplinas acadêmicas que objetivam a transmissão de cultura 
e de valores para as novas gerações. Isso porque a escola é, 
hoje e desde há muito tempo, a principal instituição 
responsável pela preparação de pessoas para o adentra mento 
e a participação no mundo da escrita utilizando-se 
primordialmente de registros verbais escritos (textos) em suas 
práticas de criação e recriação de conhecimento.  

O ensinar a aprender a ler não é nada fácil, é uma atividade 

bastante complexa que exige do professor e dos alunos um envolvimento 

consideravelmente grande para que ocorra a aquisição da aprendizagem da 

leitura. Deve partir dos dois lados o interesse em ensinar e a aprender. O 

professor não ensina a ler se o aluno não quiser aprender a ler, e não há 

possibilidade nenhuma de um aluno aprender a ler se seu professor não tiver 

vontade e empenho em ensiná-lo a ler. 

Para o professor que estimula e ensina o aluno a apreciar e a 

desenvolver o ato de ler, no final do processo, quando percebe que todo seu 

esforço e sua dedicação valeram a pena, quando seu aluno começa a ler e a 

se interessar por diferentes gêneros textuais é muito gratificante, o professor se 

sente realizado. 

Para que ocorra de forma mais completa a aquisição do 

conhecimento do ato de ler pelos alunos, é necessário não só o professor estar 
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envolvido com essa tarefa, mas sim todos da escola. Professores, 

bibliotecários, equipe técnica, direção e alunos devem estar completamente 

envolvidos e empenhados nessa atividade.  

Solé (1998) afirma que uma abordagem ampla no ensino da 

leitura e da escrita exige que o professor aproveite os conhecimentos que a 

criança já possui; valer-se dos questionamentos feitos por ela em sala de aula 

para que possa aumentar seu repertório de conhecimentos e estratégias, para 

que não se percam as experiências que os alunos trazem de casa, a fim de 

que percebam melhor o significado de cada palavra que vão ler e trazer para si 

algumas passagens de textos, algumas vivências do que está sendo lido.  

O ensino inicial da leitura deve garantir a interação significativa 
e funcional da criança com a língua escrita, como meio de 
construir os conhecimentos necessários para poder abordar as 
diferentes etapas da sua aprendizagem. Isso implica que o 
texto escrito esteja presente de forma relevante na sala de aula 
– nos livros, nos cartazes que anunciam determinadas 
atividades [...] (SOLÉ, 1998, p. 62). 

É fundamental lembrarmos que o ensino da leitura na escola é 

importantíssimo para a integração do aluno no mundo social e literário, 

formando-o cidadão apto a desenvolver sua criticidade e trabalhar junto à 

sociedade. Cabe à escola a função de estimular e fazer com que o aluno 

construa esse conhecimento, que, se for mal repassado pode fazer com que a 

interação entre o aluno e o ato de ler fique falha, não transmitindo ao aluno o 

verdadeiro sentido da leitura, fazendo muitas vezes com que não se tome 

gosto pela leitura e só a faça de forma mecânica, que é o que acontece na 

maioria das escolas. 

Ressalta-se que quanto melhor for o ensino da leitura nos Anos 

Iniciais dentro das escolas, melhor será o rendimento dos alunos nos anos 

seguintes, sendo tanto no Ensino Médio como no Superior. O aluno tendo uma 

boa formação no Ensino Fundamental não sentirá dificuldades ao ingressar no 

Médio e, posteriormente, no Ensino Superior. O bom preparo do aluno perante 

o ato de ler também o auxilia na vida social, tornando-o um integrante 

participativo na sociedade em que vive. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 

1997), o objetivo da escola é formar cidadãos capazes de entender e 
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interpretar os diferentes tipos de textos com os quais se deparam durante sua 

trajetória de vida, tanto nas escolas quanto na sociedade, faz com que a 

atividade de leitura se torne indispensável e tenha sentido para o aluno. 

Formar leitores é algo que requer, portanto, condições 
favoráveis para a prática de leitura – que não se restringem 
apenas aos recursos materiais disponíveis, pois, na verdade, o 
uso que se faz dos livros e demais materiais impressos é o 
aspecto mais determinante para o desenvolvimento da prática 
e do gosto pela leitura (BRASIL, 1997, p.58). 

O professor tem a função não só de ensinar a ler decodificando 

as letras, mas também de formar leitores capazes de interpretar qualquer tipo 

de texto. Deve conduzir a aula de forma que proporcione ao aluno várias 

situações de diferentes tipos de leitura, fazendo com que ele as enfrente e 

questione o autor, converse com o texto e chegue a sua própria opinião sobre o 

assunto lido por meio de estratégias que o próprio aluno, já leitor, desenvolveu 

para sua prática de leitura e aprendizado.  

É fundamental que o professor leitor estimule o seu aluno a ler 

e assim desperte nele o prazer pela leitura. Para isso, deve trabalhar de forma 

diversificada e utilizando-se de suas próprias estratégias de ensino, servindo 

de exemplo para seus alunos, apresentando a eles diferentes textos e lendo 

junto com eles, passando confiança e segurança, mostrando a eles como é o 

perfil de um bom leitor e também a importância da leitura dentro e fora do 

ambiente escolar, dentro da sociedade. 

Segundo os PCNs: 

Para tornar os alunos bons leitores – para desenvolver, muito 
mais do que a capacidade de ler, o gosto e o compromisso 
com a leitura -, a escola terá de mobilizá-los internamente, pois 
aprender a ler (e também ler para aprender) requer esforço. 
Precisará fazê-los achar que a leitura é algo interessante e 
desafiador, algo que, conquistado plenamente, dará autonomia 
e independência. Precisará torná-los confiantes, condição para 
poderem se desafiar a ―aprender fazendo. Uma prática de 
leitura que não desperte e cultive o desejo de ler não é uma 
prática pedagógica eficiente (BRASIL, 1997, p.58). 

A criança deve saber utilizar o ato de ler não somente para 

repetir informações, mas sabendo interpretar o que está lendo, compreendendo 

o que o autor transmitiu através do texto escrito e tirando suas próprias 
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conclusões sobre o assunto lido. Para isso, a escola deve fazer da leitura algo 

constante em seu ambiente, fazendo com que o aluno tenha contato com 

diversos tipos de textos e diferentes obras e autores, tomando gosto pela 

leitura não somente na escola, mas também em sua vida pessoal, tornando-se 

capaz não só de ler, mas também de produzir seus próprios textos. 

Para isso, o principal objetivo das escolas e dos professores 

deveria ser incentivar a paixão e o gosto pela leitura para que a grande maioria 

dos alunos pudesse aproveitar na sua vida pessoal o que os textos lhes 

oferecem e assim fazer com que o aluno seja capaz de elaborar seus 

conhecimentos e também ser participativo dentro da sociedade em que vive.  

A fim de darmos continuidade ao nosso trabalho após a 

contextualização da história da leitura, dos conceitos do ato de ler, o papel do 

professor, dos pais e da comunidade; falaremos um pouco sobre práticas 

docentes em sala de aula referente ao campo de pesquisa onde estamos 

executando esse trabalho, e também como podemos trabalhar em sala de aula 

com o intuito de formar alunos leitores críticos dentro de sua comunidade. 
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4. ATIVIDADES DE LEITURA NA ESCOLA: INTERVENÇÕES NA 

REALIDADE  

 

No decorrer do desenvolvimento do trabalho com o projeto de 

leitura, não só os alunos em questão foram beneficiados, mas também 

aconteceu o envolvimento de toda a escola nas atividades. 

As atividades desenvolvidas foram: 

Atividade um: Hora da leitura  

Nessa intervenção foi pedida a ajuda da bibliotecária e da 

equipe pedagógica da escola, assim como também de outros profissionais da 

educação que trabalham na escola. A cada quinze dias, umas dessas pessoas 

citadas entram na sala para realizarem a leitura de algum livro. Aconteceram 

momentos de lerem e de representarem o que se lia por meio de teatros, 

deixando as crianças interagirem com os personagens e também contarem a 

história. 

Essa atividade foi elaborada com o objetivo de estimular o 

gosto pela leitura prazerosa. 

   Figura 01: Leitura Prazerosa  

    
   Fonte: Fotos tiradas durante a aplicação da atividade um pela autora. 

Atividade 02: Cantinho da leitura 

Foi criado no fundo da sala um cantinho da leitura juntamente 

com os alunos, local que seria utilizado para que fossem colocados vários 

livros que eles mesmos escolheriam na biblioteca uma vez a cada quinze dias, 

para lerem após o término das atividades da sala de aula. Essa leitura seria 

sem cobranças, simplesmente pelo prazer de ler. 
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Com o decorrer do tempo, o cantinho da leitura mudou de 

aparência. Antes os livros eram postos em carteiras no fundo da sala, hoje em 

todas as salas da escola existem sacolas próprias no fundo das salas. 

Figura 02: Cantinho da Leitura 

     

      
  Fonte: Fotos tiradas durante a aplicação da atividade 2 pela autora. 

Foi elaborada uma sacola contendo livros, revistas, gibis, 

jornal, para que as crianças levassem para casa e pudessem ler com toda a 

família, proporcionando um momento de união agradável. 

Essa atividade foi muito gratificante, levando em conta que na 

sacola foram enviados dois cadernos, um para que a família escrevesse o que 

achou da leitura em conjunto e outro para as mães escreverem e 

compartilharem receitas com as outras famílias. 

Também se espalhou pela escola toda, e todos os alunos e 

familiares puderam participar dessa atividade que foi de grande importância 

para a comunidade escolar, tendo como expectativa que continue após a 

finalização do trabalho como prática constante dentro da escola. 
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  Figura 03: A Sacola de leitura 

    
  Fonte: Fotos tiradas durante a aplicação da atividade 2 pela autora. 

Atividade 03: Caderninho de leitura - empréstimo de livros 

na biblioteca 

A cada quinze dias os alunos já faziam empréstimo de livros na 

biblioteca. Para que se sistematizasse essa atividade foi elaborado um 

caderninho de leitura com várias atividades, para que o aluno desenvolvesse 

uma a cada empréstimo,  

Mais uma vez essa atividade se espalhou pela escola, 

tornando-se prática comum nas demais salas, sendo modificadas apenas as 

atividades que foram adaptadas para cada ano. 

 Figura 04: O caderno de leitura 

    
 Fonte: Fotos tiradas durante a aplicação da atividade 4 pela autora. 

Atividade 4: Árvore literária 

No dia das crianças foram feitas várias atividades diferentes na 

escola e foi preparada uma árvore literária, que consistia em pendurar vários 
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livros na árvore com elásticos, para que as crianças pudessem “colher” o que 

os livros proporcionam mais, ou seja, o desenvolvimento da imaginação. 

        Figura 5: A árvore da literária 

   

    
       Fonte: Fotos tiradas durante a aplicação da atividade 5 pela autora. 

Atividade 5: Leitura no SESI (Indústria do conhecimento) 

A comunidade possui uma biblioteca com computadores que 

fica no terreno da escola. Uma vez por mês, pelo menos, os alunos foram até 

lá para que pudessem usufruir da internet como mecanismo de leitura. 

Foram preparadas várias atividades de leitura com o auxílio da 

bibliotecária do SESI, não somente nos computadores, mas também nas 

mesas, pois a biblioteca possui uma grande variedade de livros. 

Como essa biblioteca é aberta ao público, vários alunos 

passaram a frequentá-la no contra turno da escola e a emprestar também 

exemplares disponíveis no SESI. 
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    Figura 6: A leitura em outros ambientes 

    

    
  Fonte: Fotos tiradas durante a aplicação da atividade 6 pela autora. 

Atividade 6: Leitura de jornal 

A prefeitura possui uma parceria com a Folha de Londrina, por 

meio do canal Folha Cidadania, que envia uma vez por semana jornais para 

serem trabalhados nos 5º anos. Foram desenvolvidas várias atividades de 

leitura e interpretação desses jornais, iniciando com a discriminação de seus 

cadernos, a interpretação de reportagens, utilização dos classificados nas 

aulas de matemática para resolução de situações problemas, a utilização das 

charges para produção textual etc. Essa intervenção fez com que várias 

crianças tomassem o hábito de ler o jornal e discutir não somente na sala de 

aula, mas também em casa. 

Atividade 7: Dia da leitura na escola 

Sempre nas últimas sextas-feiras do mês, toda a escola 

(professores, alunos, funcionários e pais) se mobiliza para fazer uma parada 

onde é realizada a leitura no período de meia hora. É um tempo muito 

agradável em que todos podem escolher seus livros e ler, podendo utilizar de 
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todas as dependências da escola (pátio, quadra, salas de aula, sala dos 

professores, biblioteca, escadaria etc.) livremente. 

No começo precisou de supervisão dos professores para que 

não houvesse desordem, hoje já é um costume e todos adoram. Os pais que 

podem participar não perdem a oportunidade de acompanhar os filhos nessa 

atividade.  

Atividade 8:  Visitas à biblioteca 

Periodicamente, os alunos são levados para que realizem a 

leitura na biblioteca, onde poderão escolher o livro que desejarem, podendo 

permanecer na mesma durante uma hora. Geralmente era realizado nas 

sextas-feiras após o intervalo e o aluno que desejasse terminar de ler o livro 

que havia escolhido, poderia levá-lo para casa e entregar na semana seguinte. 

 Figura 7: Leitura na biblioteca 

    

     

 
Fonte: Fotos tiradas durante a aplicação da atividade 8 pela autora. 
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4.1. Análise de Dados: Os Dizeres dos Alunos 

 

Na pesquisa, a primeira questão se referia a quem gosta ou 

não de ler, e nessa questão, 100% dos alunos responderam que gostam de ler. 

Apresentada as questões de múltipla escolha sobre diferentes linguagens 

(jornal, revista, livro e gibi), onze alunos escolheram apenas um dos gêneros, 

sendo o gibi (histórias em quadrinhos) o preferido, nove alunos, dois gêneros e 

cinco alunos três gêneros ou mais, sendo que entre todos, o preferido foi o gibi 

(histórias em quadrinhos). Ninguém escolheu o jornal, como podemos observar 

no gráfico a seguir: 

                         Gráfico 1: O que mais gostam de ler 

 
                            Fonte: As autoras. 

Após isso, foi perguntado ao alunos quantas vezes eles leem 

por semana, e verificou-se através da pesquisa que os alunos leem, em sua 

maioria, de um a três dias na semana. Dentre os alunos pesquisados, 

verificamos que dezessete deles têm acompanhamento dos pais durante a 

leitura e oito relataram que os pais não leem em casa.  

                   Gráfico 02: Acompanhamento dos pais 

      
                   Fonte: As autoras. 
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Todos gostariam de poder ler mais vezes, mas devido a 

inúmeros fatores como a falta de livros em casa e/ou recursos para comprá-los, 

e dificuldades para frequentar bibliotecas em período paralelo às aulas, não o 

fazem. 

A “aluna A” mencionou que “gostaria de ler mais para mais 

tarde poder aprender mais”, a “aluna B” disse que “ler é legal”. A “aluna JP” 

(usamos as iniciais dos nomes dos alunos que responderam as questões), 

afirmou que gostaria de ler mais porque ler “faz a cabeça funcionar”.  

Foi perguntada também qual a frequência de uso da internet 

pelos alunos. Constatou-se que onze alunos a utilizam todos os dias, quatro 

fazem uso da internet seis dias, três eventualmente, três não a utilizam e 

quatro utilizam entre 1 a 4 dias durante a semana. 

               Gráfico 03: Qual a frequência do uso da internet 

      
               Fonte: As autoras. 

Após a questão: Você pensa que a internet e os demais 

recursos midiáticos podem ser considerados uma ferramenta de leitura, assim 

como os livros?, percebemos que dezessete alunos disseram que sim.  

Entre as várias justificativas, as que chamaram mais a atenção 

foram da “aluna V” que disse: “Sim porque na internet dependendo é bom 

porque a gente também lê”. A “aluna AC” relatou que “[...] assim como 

podemos ler nos livros têm na internet”. A “aluna B”, disse que “[...] sim, pode 

porque também as pessoas que ficam falando e lendo na TV”. A “aluna A” 

mencionou: “Ela é igual a um grande livro, mas só que é máquina”. 
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Entre as perguntas, havia a que se referia a leitura de imagens 

e palavras, questionamos sobre a preferência do aluno na leitura entre ambas, 

a maioria referiu à leitura de palavras junto com imagens, dizendo ser mais fácil 

de compreender. 

Diante dessas respostas, que foram colhidas no final do ano de 

2013 e durante o ano de 2014, no trabalho com os alunos entrevistados, foram 

desenvolvidas várias ações de intervenção sobre o ato de ler.  

Aplicado novamente o questionário que deu início ao nosso 

trabalho, podemos observar que houve mudanças no hábito do ato de ler de 

alguns alunos, por conta das várias intervenções realizadas que propiciaram o 

desenvolvimento do gosto pela leitura e da criticidade. 

Referente ao gosto pela leitura, assim como no primeiro 

questionário, 100% dos alunos entrevistados responderam que gostam de ler, 

porém o gosto pelos gêneros literários foi alterado. Podemos observar fazendo 

a comparação entre as duas pesquisas. Na que realizamos no começo do 

trabalho, o gênero literário preferido pelos alunos foi o gibi, na ultima pesquisa 

variou muito o gosto, mas o mais votado foi o livro. A preferência por mais de 

um gênero textual também aumentou consideravelmente, o que podemos ver 

no gráfico abaixo: 

                            Gráfico 04: O que mais gosta de ler? 

      
                 Fonte: as autoras  

Analisando o gráfico e comparando com o primeiro, 

observamos que o número de crianças que gostam de três ou mais gêneros 

aumentou de onze para dezoito, as que gostavam de dois gêneros caiu de 
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nove para seis, e os que gostavam apenas de um gênero passou de cinco para 

um. 

Para Solé (1998), a leitura está presente em tudo o que 

fazemos e em diversas formas, por isso é importante que os alunos não 

conheçam apenas um tipo de texto, mas várias formas de leitura. 

O texto escrito esteja presente de forma relevante na sala de 
aula - nos livros, nos cartazes que anunciam determinadas 
atividades (passeios, acontecimentos), nas etiquetas que 
tenham sentido (por exemplo, as que indicam a quem pertence 
um determinado cabide, ou as que marcam o lugar onde 
devem ser guardadas as tintas) e, não de forma indiscriminada. 
Também implica que os adultos [...] usem a língua escrita 
quando seja possível e necessário diante delas (para escrever 
um bilhete para os pais, transmitir uma mensagem para outra 
classe, etc.) (SOLÉ, 1998, p. 62). 

Percebemos que os alunos passaram a conversar com os 

autores, discutindo e dando opiniões sobre aquilo que leu de forma racional e 

sucinta.  

                Gráfico 05: Quantidade de dias que praticam a leitura 

                
                Fonte: as autoras                     

Fazendo comparação com a primeira pesquisa referente à 

questão de quantas vezes leem por semana, podemos observar no gráfico que 

houve um aumento significativo, onde a maioria que lia entre um a três dias por 

semana, passa a ter hábito de leitura diariamente. 
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Quanto aos pais acompanharem a leitura de seus filhos não 

houve mudanças significativas na quantidade, porém, na prática do dia a dia 

podemos observar que houve na qualidade, onde os pais passaram a 

incentivar a leitura e não somente acompanhar.  

Segundo Foucabert (1994, p.11): 

A leitura não é tarefa apenas da escola. É por isso também que 
a formação dos professores deve incluir contato com os pais, 
com bibliotecas de bairro e de empresa, com associações, de 
maneira a estabelecer intercambio entre as ações de 
informação e formação.  

Referente à questão sobre a frequência do uso da internet, 

também não houve mudanças nos números. O que podemos observar é o seu 

uso mais consciente pelos alunos, que passaram a enxergar a internet não 

somente como um “jogo”, mas também como fonte de leitura e aquisição de 

conhecimentos. 

Observamos essa informação por meio da questão dezessete, 

que se refere ao que se pensa sobre a internet e os recursos midiáticos 

interferirem na leitura. Nessa questão a “aluna L” diz que: “Eu acho que a 

internet é boa para a gente aprender a ler e a escrever mais rápido”. O “aluno 

J” relata que “Sim, porque lá tem várias histórias, é como livros, você sabendo 

acessar o site certo”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa, desenvolvida como Trabalho de Conclusão para 

Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, é resultado dos 

questionamentos da importância do ato de ler no Ensino Fundamental l e de 

saber qual é a ação do professor no processo de ensino aprendizado da leitura. 

Entendemos que a leitura teve origem com a necessidade dos 

homens de se comunicarem entre si dentro da comunidade onde viviam há 

milhões de anos atrás, onde faziam a leitura por meio de desenhos, ossos, 

pedras, cascas de árvores, muros, monumentos e outras formas rudimentares, 

segundo relatos de Fisher (2006). 

A leitura deixa de ser apenas um ato de comunicação oral para 

ser uma forma de codificar registros escritos de ensinamentos e memórias dos 

povos entre meio os séculos V e lV A.C. com os registros de Aristóteles sobre 

os ensinamentos de Sócrates.  

Com o decorrer do tempo, o ato de ler vem sofrendo várias 

modificações em seu significado dentro da sociedade, sendo ato de cobiça de 

religiosos até chegar a ser entendido como meio de entretenimento para a 

classe mais poderosa da antiguidade, chegando até aos dias de hoje, que é 

entendido como forma de aquisição de conhecimento, além de atribuir ao 

praticante da leitura, quando a faz de forma correta, certo grau de prazer. Ao 

chegar às escolas a criança já traz em sua bagagem a leitura que ela faz do 

mundo, ficando a cargo do professor mediador, assim como de toda a escola, o 

ensinamento da leitura de signos e o estímulo ao ato de ler. 

Somente um professor que realmente é um leitor, que gosta de 

ler e que saiba praticar esse ato de forma correta, pode ensinar com 

propriedade o aluno não somente a decodificar signos, mas também a gostar e 

a entender o que está lendo. Costuma-se dizer que devemos “conversar” com 

o autor dos textos lidos e somente por meio dessa ação conseguiremos 

entender o que está realmente querendo dizer no texto. 

No decorrer do trabalho de pesquisa pudemos observar que a 

família e o convívio social também são de grande importância para o 

desenvolvimento do aprendizado e do gosto pela leitura para os alunos. 
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Através das intervenções feitas podemos perceber que quando 

o aluno é estimulado pelo professor, pela escola e pela família, torna-se muito 

mais fácil a apropriação do gosto pela leitura, tornando a criança um praticante 

do ato de ler. Para a formação de bons leitores deve-se formar primeiro 

educadores aptos a ensinar a ler, mas não somente a decodificação de 

símbolos, mas o gosto pela leitura, o entendimento do que se está lendo. 

Para que ocorra um aprendizado de forma prazerosa para o 

aluno, o educador deve criar condições para que ele realize leituras 

diversificadas, que faça com que se aproprie dos conhecimentos baseados em 

seu próprio interesse (MARTINS, 1994). 

Com a finalização da pesquisa podemos constatar que onde há 

um ensino do ato de ler por profissionais dedicados e conscientes daquilo que 

estão fazendo, que realmente são leitores que gostam de ler, formam-se 

leitores que buscam não somente aquisição de conhecimentos ou que praticam 

a leitura nos momentos de obrigação, mas que conseguem, por meio dela, 

terem prazer e satisfação, envolvendo-se com o autor do texto, interpretando e 

compreendendo aquilo que lê de forma clara e correta. 

Durante as intervenções propostas em sala de aula para a 

realização do trabalho, podemos observar que quando há um preparo e um 

entusiasmo por parte do professor mediador os alunos trabalham com mais 

força de vontade, aprendendo realmente aquilo que queremos passar, no 

nosso caso o ensino da prática do ato de ler. 

Quando demos início à pesquisa, observamos que os alunos 

não gostavam muito de praticar o ato de ler, e quando o faziam liam por 

necessidade, liam porque o professor mandava e porque ia tomar a leitura. 

Após os trabalhos realizados, os alunos juntamente com suas famílias, que 

colaboraram e participaram de algumas atividades que propomos, passaram a 

praticar a leitura com mais frequência e prazer. Mas não uma leitura 

sistematizada, com fins somente de aquisição de conhecimentos, mas com 

prazer, para diversão. 

Antes do trabalho de intervenção realizado, quando pedíamos 

para que a criança lê-se um texto curto, víamos em seus rostos o desprazer e a 

agonia daquela atividade, que até então era um ato de tentativa de aquisição 
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de conhecimento mecânico, não conseguiam obter o que se desejava de forma 

concreta. 

Durante a aplicação das intervenções já podemos observar as 

mudanças desse comportamento pelos alunos, que começaram a ler de forma 

mais tranquila, realmente entendendo o que estavam lendo e muitas vezes 

pedindo para ler para os demais amigos de sala. E com a finalização, até 

mesmo aqueles alunos que não liam de forma alguma, passaram a se 

comportar de forma mais participativa nas aulas. 
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APÊNDICE  

 

 

 

 

 

Questionário  

1. Nome:....................................................................................... 

2. Idade:........................................................................................ 

3. Série: ....................................................................................... 

4. Você gosta de ler? 

(   ) sim     (   ) não 

5. O que gosta de ler? 

(   ) livro 

(   ) jornal 

(   ) revista 

(   ) gibi 

(   ) nada 

6. Quantos dias você lê por semana? 

(   ) 1 - 3                            (   ) 3 - 5                     (   ) 5 - 7           

7. Seus pais leem com você? 

(   ) sim   (   ) não 

8. Você vê seus pais lendo? 

(   ) sim    (   ) não 

9. Você vai a biblioteca fora do horário escolar? 

(   ) sim           (   ) não 

10. Você gostaria de poder ler mais?  (   )  sim   (   ) não 

11. Por quê? ...................................................................................................... 

12. Com que frequência você lê? 

Todos os dias ---------------------------------------------------------------------------------(   ) 
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6 vezes por semana--------------------------------------------------------------------------(   ) 

5 vezes por semana--------------------------------------------------------------------------(   ) 

4 vezes por semana--------------------------------------------------------------------------(   ) 

3 vezes por semana--------------------------------------------------------------------------(   ) 

2 vezes por semana--------------------------------------------------------------------------(   ) 

1 vez por semana-----------------------------------------------------------------------------(   ) 

(   ) outras frequências, quais?_______________________________________ 

13. Você compra livros, revistas, jornais? Quais? 

_____________________________________________________________________ 

14. Qual a frequência com que você utiliza a internet? 

(  ) todos os dias 

(  ) 6 vezes por semana 

(  ) 5 vezes por semana 

(   ) 4 vezes por semana 

(   ) 3 vezes por semana 

(   ) 2 vezes por semana 

(  ) 1 vez por semana 

(   ) nunca usou 

(   ) eventualmente. 

15. O que mais gosta de fazer quando está na internet? 

_____________________________________________________________________ 

16.  Você pensa que a internet e os demais recursos midiáticos podem ser 

considerados uma ferramenta de leitura, assim como os livros? Por que? 

_____________________________________________________________________ 

17. Na lista abaixo, o que você prefere para ler ou ver? (explique sua resposta) 

(   ) palavras impressas                                                                (   ) imagens 

(   ) palavras e imagens juntas                                                     (   ) palavras digitadas 

(   ) musica                                                                                    (   ) televisão 

(   ) internet 
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Aluno (a) ____________________________________________ Data 
_____/_____/2013 
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FICHAMENTO DE LEITURA
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Aluno (a) __________________________________ Data _____/_____/2014 

 

FICHAMENTO DE LEITURA 

 

APRENDENDO COM AS REVISTAS 

 

NOME  DA REVISTA:______________________________________ 

 MÊS ______________________________________ANO:_________ 

NOME DA REPORTAGEM:__________________________________ 

AUTOR:_________________________________________________ 

 

ANOTE O QUE VOCÊ APRENDEU COM ESTÁ LEITURA:  

REGISTRE ATRAVÉS DO DESENHO A REPORTAGEM LIDA 
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Aluno (a) __________________________________ Data _____/_____/2014 

 

FICHAMENTO DE LEITURA 

APRENDENDO COM AS REVISTAS 

 

NOME DO JORNAL:________________________________________ 

DATA_____________________________________________________ 

EDIÇÃO__________________________________________________ 

NOME DA REPORTAGEM:___________________________________ 

AUTOR:___________________________________________________ 

 

ESCREVA O QUE MAIS LHE CHAMOU A ATENÇÃO SOBRE A 

MATÉRIA ESCOLHIDA: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

REGISTRE ATRAVÉS DO DESENHO A REPORTAGEM LIDA 

 

 

 

 

 

Aluno (a) __________________________________ Data _____/_____/2014 
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FICHAMENTO DE LEITURA 

NOME DO LIVRO:___________________________________________ 

AUTOR:_________________________________________________ 

ILUSTRADOR:____________________________________________ 

EDITORA:_______________________________________________ 

LOCAL:_________________________________________________ 

EDIÇÃO:______ ANO DA EDIÇÃO: ________Nº DE PÁGINAS_______ 

 

 DESENHE OS PERSONAGENS 

 

 

 

 

AGORA RESPONDA: 

Quais são os 

personagens:_______________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

O que fazem na história: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Quais  personagens aparecem mais na história: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 Descreva as características do personagem principal: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Aluno (a) _________________________________ Data _____/_____/2014. 

FICHAMENTO DE LEITURA 

NOME DO LIVRO:___________________________________________ 

AUTOR:__________________________________________________ 

ILUSTRADOR:_____________________________________________ 

EDITORA:_________________________________________________ 

LOCAL:___________________________________________________ 

EDIÇÃO:____ANO DA EDIÇÃO: ________Nº DE PÁGINAS____ 

PERSONAGENS:___________________________________________ 

 

DESENHE O LOCAL ONDE SE PASSA A HISTÓRIA 

 

 

RESPONDA AS QUESTÕES ABAIXO 

LOCAL 

Onde (local) se passa a maior parte da história: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Como é esse lugar: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________________________________________________ 

TEMPO 

Quando acontecem os fatos: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Qual a passagem do texto que comprova isso: 

__________________________________________________________ 
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Aluno (a) ___________________________________Data _____/_____/2014 

 

FICHAMENTO DE LEITURA 

 

NOME DO LIVRO:___________________________________________ 

AUTOR:___________________________________________________ 

ILUSTRADOR:______________________________________________ 

EDITORA:______________LOCAL:____________________________ 

EDIÇÃO:_______ANO DA EDIÇÃO: ________Nº DE PÁGINAS_______ 

PERSONAGENS:___________________________________________ 

 

 

FALE UM POUCO SOBRE O QUE VOCÊ MAIS GOSTOU 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

AGORA ILUSTRE   
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Aluno (a) ___________________________________ Data _____/_____/2014 

 

FICHAMENTO DE LEITURA 

NOME DO LIVRO:___________________________________________ 

AUTOR:___________________________________________________ 

ILUSTRADOR:______________________________________________ 

EDITORA:_______________LOCAL:____________________________ 

EDIÇÃO:______ ANO DA EDIÇÃO: ________Nº DE PÁGINAS______ 

PERSONAGENS:___________________________________________ 

  

ENREDO 

DESENHE TRÊS CENAS IMPORTANTES NA HISTÓRIA 

 

 

 

 

 

  

 

QUAL É A IDEIA PRINCIPAL DA HISTÓRIA: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

DE QUAL PARTE DA HISTÓRIA VOCÊ MAIS GOSTOU E POR QUÊ? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Aluno (a) ___________________________________ Data _____/_____/2014 

 

FICHAMENTO DE LEITURA 

 

NOME DO LIVRO:___________________________________________ 

AUTOR:___________________________________________________ 

ILUSTRADOR:______________________________________________ 

EDITORA:_________________________________________________ 

LOCAL:___________________________________________________ 

EDIÇÃO:______ ANO DA EDIÇÃO: ________Nº DE PÁGINAS_______ 

PERSONAGENS:___________________________________________ 

COMENTÁRIOS 

Você achou o título da história adequado? Por quê? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Que outro título você poderia dar a história? 

__________________________________________________________ 

Retire cinco palavras da história e procure seu significado no dicionário, 

escrevendo abaixo: 

1.________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2.________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3.________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4.________________________________________________________

__________________________________________________________ 

5.________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Aluno (a) ___________________________________ Data _____/_____/2014 

 

MINHAS LEITURAS 

 

DATA NOME DO 

LIVRO 

AUTOR  ILUSTRADOR GOSTEI NÃO 

GOSTEI 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



74 
 

Aluno (a) __________________________________ Data _____/_____/2014 

 

FICHAMENTO DE LEITURA 

 

Título: ___________________________________________________ 

Autor: ___________________________________________________ 

Editora: _________________________________________________ 

 

2. DESCRIÇÃO DO LIVRO:  

a) Cite quando a história se passa. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

b) Identifique o lugar que a história se passa. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

c) Identifique o assunto principal da história. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

Aluno (a) _________________________________ Data _____/_____/2014 
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FICHAMENTO DE LEITURA 

 

NOME DO LIVRO:___________________________________________ 

AUTOR:___________________________________________________ 

ILUSTRADOR:______________________________________________ 

EDITORA:_______________LOCAL:____________________________ 

EDIÇÃO:_____ ANO DA EDIÇÃO: ________Nº DE PÁGINAS_______ 

PERSONAGENS:___________________________________________ 

 

Escreva um resumo da história, contando os fatos mais importantes. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Aluno (a) _________________________________ Data _____/_____/2014 

 

FICHAMENTO DE LEITURA 

 

NOME DO LIVRO:___________________________________________ 

AUTOR:___________________________________________________ 

ILUSTRADOR:______________________________________________ 

EDITORA:_______________LOCAL:____________________________ 

EDIÇÃO:______ ANO DA EDIÇÃO: ________Nº DE PÁGINAS_______ 

 

IDENTIFICANDO OS PERSONAGENS 

 

a) Cite os personagens principais. 

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

b) Cite os personagens secundários. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

DESENHE 

PERSONAGEM PRINCIPAL PERSONAGENS SECUNDÁRIOS 
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Aluno (a) __________________________________ Data _____/_____/2014 

 

FICHAMENTO DE LEITURA 

NOME DO LIVRO:___________________________________________ 

AUTOR:___________________________________________________ 

ILUSTRADOR:______________________________________________ 

EDITORA:______________LOCAL:____________________________ 

EDIÇÃO:______ ANO DA EDIÇÃO: ________Nº DE PÁGINAS_______ 

PERSONAGENS:__________________________________________ 

 

COMENTÁRIOS CRÍTICOS PESSOAIS: 

 

a) Você escolheu o livro, pois o título lhe chamou atenção? Explique: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

b) O que você achou do final? Por quê? Escolheria outro final mais 

interessante? Por quê? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

CRIE UMA NOVA CAPA PARA O LIVRO QUE VOCÊ LEU 
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Aluno (a) ___________________________________Data _____/_____/2014 

 

FICHAMENTO DE LEITURA 

 

NOME DO LIVRO:___________________________________________ 

AUTOR:___________________________________________________ 

ILUSTRADOR:______________________________________________ 

EDITORA:______________LOCAL:____________________________ 

EDIÇÃO:______ ANO DA EDIÇÃO: ________Nº DE PÁGINAS_______ 

a) Escreva o nome dos principais personagens: 
______________________________________________________ 
_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

b) Com que personagem você mais se identifica? Por quê? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

c) Copie uma frase ou uma passagem da história que fez com que você  

Comente por que você a escolheu. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

d) Você recomendaria a leitura deste livro para um colega? O que diria a 

ele? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Aluno (a) _________________________________ Data _____/_____/2014 

 

FICHAMENTO DE LEITURA 

 

NOME DO LIVRO:___________________________________________ 

AUTOR:___________________________________________________ 

ILUSTRADOR:______________________________________________ 

EDITORA:______________LOCAL:____________________________ 

EDIÇÃO:______ ANO DA EDIÇÃO: ________Nº DE PÁGINAS_______ 

 

          IMAGINE QUE VOCÊ É UM ILUSTRADOR. DESENHE A CAPA DO 

SEU LIVRO E NÃO SE ESQUEÇA DO TÍTULO. 
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Aluno (a) ___________________________________Data _____/_____/2014 

 

FICHAMENTO DE LEITURA 

 

NOME DO LIVRO:_______________________________________________ 

AUTOR:_______________________________________________________ 

ILUSTRADOR:___________________________________________________ 

 

O LIVRO POSSUI_______ PÁGINAS. A PARTE QUE EU MAIS GOSTEI FOI A 

QUE...__________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

O PERSONAGEM QUE MAIS ME CHAMOU ATENÇÃO FOI: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

DESCREVA EM UMA FRASE PORQUE DEVEMOS LER ESTE LIVRO. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Aluno (a) ___________________________________ Data _____/_____/2014 

 

FICHAMENTO DE LEITURA 

 

NOME DO LIVRO:___________________________________________ 

AUTOR:___________________________________________________ 

ILUSTRADOR:______________________________________________ 

EDITORA:_____________LOCAL:____________________________ 

EDIÇÃO:_____ ANO DA EDIÇÃO: ________Nº DE PÁGINAS_______ 

 

          IMAGINE QUE VOCÊ É UM ILUSTRADOR. DESENHE O(S) 

PERSONAGEM (NS) DO SEU LIVRO E NÃO SE ESQUEÇA DE COLOCAR O 

NOME DELE(S) 

 

 

 

 

 

Aluno (a) __________________________________Data _____/_____/2014 

FICHAMENTO DE LEITURA 

NOME DO LIVRO:___________________________________________ 

AUTOR:___________________________________________________ 

ILUSTRADOR:______________________________________________ 

EDITORA:_____________LOCAL:____________________________ 

EDIÇÃO:______ ANO DA EDIÇÃO: ________Nº DE PÁGINAS_______ 

 

          IMAGINE QUE VOCÊ É O ILUSTRADOR DESTA HISTÓRIA. DESENHE 

O LOCAL ONDE SE PASSA A HISTÓRIA.  


