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RESUMO

BOGDANOVICZ, Conceição Aparecida Bail. A Importância do Incentivo à Leitura
nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental. 2018. 44 folhas. Monografia
(Especialização em Educação: Métodos e Técnicas de Ensino). Universidade
Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2018.

Este trabalho teve como temática a importância do incentivo à leitura nas séries
iniciais do ensino fundamental. A leitura é muito importante para o desenvolvimento
da criança em vários aspectos, como escolar, social e cultural. Nesse contexto, é
fundamental o estímulo à leitura tanto por parte da escola, como da família. Diante
disso, este trabalho teve como foco principal investigar, discutir e refletir sobre esse
importante assunto. Trás considerações relativas sobre os benefícios que a leitura
propicia para o desenvolvimento cognitivo da criança, o seu papel fundamental na
formação do aluno leitor e o quanto esse importante recurso pedagógico pode
auxiliar a elevar o aluno do estágio de alfabetização para o letramento. O estudo
para a realização deste trabalho concentrou-se em aprofundar o conhecimento com
base em vários autores estudiosos do tema, que afirmam a grande contribuição da
leitura para a progressão escolar do aluno, sobre a necessidade da escola, família e
professor valorizarem esse grandioso recurso educativo. As considerações
fundamentadas nos autores apresentados, e também nos Parâmetros Curriculares
Nacionais, vêm corroborar que o aluno incentivado a ler desde o início da sua vida
escolar, desenvolvendo o gosto pela boa leitura desde pequeno, certamente, terá
maior rendimento na sua vida escolar e em sua aprendizagem como um todo.
Quanto aos procedimentos metodológicos o presente trabalho realizou-se através de
revisão bibliográfica.

Palavras-chave:
Aprendizagem.

Leitura.

Incentivo.

Letramento.

Desenvolvimento.

ABSTRACT

BOGDANOVICZ, Conceição Aparecida Bail. The Importance of encouraging reading
in the Initial Grades of Elementary School. 2018. 44 folhas. Monografia
(Especialização em Educação: Métodos e Técnicas de Ensino). Universidade
Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2018.

This work had as thematic the importance of encouraging reading in the initial grades
of elementary school. Reading is very important for the development of the child in
various aspects, such as school, social and cultural. In this context, it is fundamental
to stimulate reading both by the school and the family. Therefore, the main focus of
this work was to investigate, discuss and reflect on this important subject, and to
discuss the benefits of reading for the child's cognitive development, his / her
fundamental role in the formation of the reading learner, and how important this
pedagogical resource can help to elevate the student from the literacy stage to the
literacy. The study for the accomplishment of this work focused on deepening the
knowledge based on several authors of the theme, who affirm the great contribution
that the reading provides for the progression of the student, speak of the need of the
school, family and teacher to value this great educational resource. The
considerations based on the authors presented, as well as on the National
Curriculum Parameters, confirm that the student who is encouraged to read from the
beginning of his school life, developing a taste for good reading from a young age,
will certainly have a higher income in his school life and in their learning as a whole.
As for the methodological procedures, the present work was carried out through a
bibliographical review.

Keywords: Reading. Encouraging. Literacy. Development. Learning.
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1 INTRODUÇÃO

O ato de ler, antes restrito a poucos, hoje está acessível a um grande número
de pessoas, através de diferentes meios, principalmente, pela internet e livros
disponíveis nas bibliotecas das escolas e universidades. No entanto, estudos na
área educacional comprovam que a grande maioria dos brasileiros não se interessa
ou não gosta de ler. Conforme, também é demonstrado nesses estudos, esse
desinteresse resulta, principalmente, pela falta ou precariedade de estímulos
oferecidos aos alunos nas séries iniciais.
Nesta perspectiva, as questões relacionadas à leitura vêm sendo muito
discutidas já há algum tempo e o papel do professor das séries iniciais torna-se
fundamental para o incentivo à leitura. Por Incentivo à leitura entende-se como
sendo um conjunto de atitudes e ações realizadas por parte da escola, professores,
e comunidade visando a promoção e aplicação de recursos que valorizem e
priorizem

importância do ato de ler na vida social e formação intelectual do

indivíduo.
Desde muito pequena, a criança tem contato com a leitura nas mais
diferentes ocasiões, mas, cabe à escola a função primordial de ensinar a ler e
escrever. É função essencial da instituição escolar ampliar o domínio dos níveis de
leitura e escrita e orientar a escolha dos materiais a serem trabalhados.
Saber ler e interpretar textos é de suma importância para o bom desempenho
da criança em todos os demais conteúdos, e indispensável à continuidade dos
estudos. Diante disso, é importante que a escola desperte no aluno o interesse pela
leitura, desde os primeiros anos do ensino fundamental. Nessa importante tarefa de
incentivar a criança a ler, é indispensável, que a família e os professores trabalhem
juntos, unam esforços sempre que possível, para que se obtenham resultados
satisfatórios.
Muitos estudiosos do assunto são unânimes em afirmar que nos primeiros
anos iniciais de escolarização, a família e os professores têm um papel fundamental
no incentivo ao gosto pela leitura, contudo, sabe-se que frequentemente, pais e
professores alegam dificuldades para exercer seu papel. Muitas escolas,
especialmente da rede pública, apresentam falta de recursos, de preparação dos
professores, de uma biblioteca adequada, e ainda não contam com a participação da
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família. Quanto a isso, percebe-se que a não participação da maioria das famílias é
devido

à

deficiência

estrutural

e

intelectual

dos

seus

membros,

mais

especificamente, dos pais por não haverem, por sua vez, tido incentivo e
oportunidades de desenvolvimento intelectual na infância.
A realidade de muitas crianças das séries iniciais do ensino fundamental,
quase sempre não proporciona atitudes que valorizem a prática da leitura, porque
grande parte dessas crianças são oriundas de famílias de baixa renda, carentes de
recursos matérias e intelectuais, o que lhes dificulta o contato com livros, e também
com exemplos dentro do grupo familiar que venham demonstrar a importância da
leitura. Sendo assim, a escola se torna a referência principal para que essas
crianças possam valorizar o ato de ler e desenvolver o gosto pela leitura e o papel
do professor como principal incentivador é fundamental.
O interesse pelo tema surgiu devido a incontestável importância que a leitura
tem para o desenvolvimento intelectual do indivíduo. Diante disso, a questão
norteadora do presente trabalho é fazer um levantamento bibliográfico sobre o tema
abordado.
Sendo a leitura um recurso importantíssimo para o sucesso escolar do
aluno, pretende-se com este trabalho trazer uma singela contribuição para a área da
educação, e auxiliar os professores na reflexão de tão relevante assunto.
Ler é um excelente recurso pedagógico, que auxilia no crescimento intelectual
das crianças. Sendo assim, foi analisado o interesse e motivação dos alunos quando
visitam a biblioteca da escola e suas preferências de leitura, também as atitudes dos
professores, como mediadores, para incentivarem os alunos a lerem e valorizarem a
leitura no processo ensino aprendizagem.
Considerando todo o exposto, o presente estudo tem como objetivo geral:
Auxiliar o professor do ensino fundamental a incentivar e trabalhar a leitura em
sala de aula, visando formar alunos leitores.
Os objetivos específicos, portanto, são: 1) pesquisar sobre a importância da
leitura para o desenvolvimento cognitivo da criança; 2) compreender as dimensões
das fases de alfabetização e letramento e como a leitura pode auxiliar nestas etapas
e 3) destacar a importância do papel da família, do professor e da escola como
incentivadores no processo de formação do aluno leitor.
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O tema justifica-se pela grande importância que têm à leitura para o
desenvolvimento cognitivo da criança e sua contribuição para que o aluno possa dar
prosseguimento satisfatório aos estudos. É consenso, entre muitos estudiosos do
tema que a criança que é motivada ao gosto pela leitura desde as primeiras séries
desenvolvem mais facilmente as suas potencialidades cognitivas. Portanto, por ser
de grande relevância para a área educativa, o tema pesquisado justifica-se por si
mesmo.
Outro aspecto importante deste estudo é o de contribuir com uma parcela de
conhecimentos aos que pretendam aprofundar-se neste relevante recurso educativo,
que é o incentivo à leitura.
A pesquisa é viável de ser realizada, pois a pós-graduanda buscará subsídios
em outras pesquisas já realizadas na mesma área de estudo e também, em autores
estudiosos do tema.
Surge então o questionamento que se pretende responder nesta monografia:
Qual a contribuição que o incentivo à leitura pode trazer ao desenvolvimento
cognitivo da criança? Qual o papel da escola e do professor como principais
incentivadores?
Surgiram as seguintes hipóteses norteadoras do estudo em questão:
O desenvolvimento da leitura desde a mais tenra idade vai facilitar a formação
de alunos leitores.
Alunos leitores serão alunos letrados e cultural e cognitivamente mais
preparados para a vida em sociedade.
Se as famílias dos alunos de baixa renda não os incentivam a ler em casa,
cabe aos professores e às escolas suprir esta lacuna.
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA
Neste capítulo refletir-se-á sobre a metodologia científica que segundo
Prodanov e Freitas (2013), é compreendida como uma disciplina que consiste em
estudar, compreender e avaliar os vários métodos disponíveis para a realização de
uma pesquisa acadêmica.
Ainda conforme os autores, Prodanov e Freitas (2013) a metodologia é a
aplicação de procedimentos e técnicas que devem ser observados para construção
do conhecimento, com o propósito de comprovar sua validade e utilidade nos
diversos âmbitos da sociedade.
Segundo Minayo (2009), entende-se metodologia como sendo o caminho do
pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade. Complementa a autora
que a metodologia inclui simultaneamente a teoria da abordagem (método), os
instrumentos de operacionalização do conhecimento (as técnicas) e a criatividade do
pesquisador.
Dessa forma, entende-se metodologia como o estudo dos métodos ou dos
instrumentos necessários para a elaboração de um trabalho científico. Segundo
Lakatos e Marconi (2003) todas as ciências caracterizam-se pela utilização de
métodos científicos. Afirmam as autoras, que: método científico é o conjunto de
processos ou operações mentais que devemos empregar na investigação. É a linha
de raciocínio adotada no processo de pesquisa.
Afirmam ainda, Lakatos e Marconi (2003) que método é o conjunto das
atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite
alcançar o objetivo, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando
as decisões do cientista.
A análise dos dados será uma reflexão e comparação entre as bibliografias
pesquisadas.
A metodologia da presente monografia está delineada da seguinte forma:
quanto à sua natureza constitui-se em um pesquisa de cunho qualitativo; quanto aos
procedimentos, o estudo é classificado como exploratório e, por fim, os instrumentos
de coleta de dados utilizados para averiguação dos objetivos foram a pesquisa
bibliográfica e a pesquisa documental, descritas a seguir.
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2.1 PESQUISA QUALITATIVA
A pesquisa qualitativa, segundo Minayo (2009) é definida como a pesquisa
que responde a questões muito particulares. Segundo a autora ela se preocupa, nas
ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Afirma a
autora que ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações,
crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das
relações, dos métodos e dos elementos que não podem ser reduzidos à
operacionalização de variáveis.
Desta forma o objeto de estudo desta monografia foi a importância do
incentivo à leitura nas séries iniciais do ensino fundamental, portanto, buscou-se
averiguar se as hipóteses iniciais de pesquisa se confirmavam ou não durante o
desenvolvimento do estudo.

2.2 PESQUISA EXPLORATÓRIA
Quanto aos procedimentos de pesquisa, esta pesquisa apropriou-se do
método exploratório, que objetivou construir maior proximidade com o problema.
Conforme afirma Minayo (2009), a pesquisa exploratória é aquela na qual o
investigador vai propondo um novo discurso interpretativo.
Segundo Gil (2008):
As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver,
esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de
problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos
posteriores. De todos os tipos de pesquisa, estas são as que apresentam
menor rigidez no planejamento. Habitualmente envolvem levantamento
bibliográfico e documental, entrevistas não padronizadas. (GIL, 2008, p.27)

Dessa forma, o estudo realizado procurou melhor conhecer a respeito da
importância do incentivo á leitura nas séries iniciais do ensino fundamental, tendo o
levantamento bibliográfico e documental como principal recurso de pesquisa.
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2.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
A coleta de dados, segundo Lakatos e Marconi (2003) é a etapa da pesquisa
em que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas
selecionadas, a fim de se efetuar a coleta dos dados· previstos. Assevera as autoras
que a tarefa é trabalhosa e toma, quase sempre, mais tempo do que se espera.
Exigem do pesquisador paciência, perseverança e esforço pessoal, além do
cuidadoso registro dos dados e de um bom preparo anterior.
Os instrumentos deste estudo foram a pesquisa bibliográfica e a
documental, apresentados em detalhes a seguir:

2.3.1 Pesquisa bibliográfica
A pesquisa bibliográfica é desenvolvida tendo como base materiais já
elaborados, compostos principalmente de livros e artigos científicos. Segundo Gil
(2008), embora em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho
desta natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes
bibliográficas.
Para Lakatos e Marconi (1992), a pesquisa bibliográfica trata-se do
levantamento de toda a bibliografia já publicada em forma de livros, revistas,
publicações avulsas e imprensa escrita. Ainda afirmam as autoras que a sua
finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo aquilo que foi escrito
sobre determinado assunto, sendo que a pesquisa bibliográfica pode ser
considerada também como o primeiro passo de toda a pesquisa científica.
Segundo Gil (2008, p. 50), a principal vantagem da pesquisa bibliográfica
reside no fato de permitir ao pesquisador a cobertura de uma gama de fenômenos
muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. Afirma o autor
que ela inicia-se pela utilização de livros, revistas, periódicos e artigos diversos
permitindo ao investigador aproximar-se por meio dos materiais escritos do assunto
pesquisado.
A seguir apresenta-se uma síntese dos principais aportes teóricos e
bibliográficos utilizados neste estudo:
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Tema/ Aporte teórico
Metodologias - definições

Autores/ ano
Gil (2008); Lakatos e Marconi (1992 /
2003); Minayo (2009); Prodanov e Freitas

A leitura e o desenvolvimento cognitivo

(2013).
Miranda Neto, Molinari e Santana (2002);

Alfabetização e Letramento
Família, escola e professor na formação

Soares (2009/2008/2004); Freire (1989)
Amorim (2008); Azevedo (2004);

do leitor
Machado (2001); Lerner (2002).
Estratégias de leitura
Solé (1998)
Quadro 1 – Síntese da pesquisa bibliográfica.
Fonte: autora da pesquisa

Os autores acima citados que fundamentaram a presente pesquisa
contribuíram grandemente para que esta se tornasse possível de ser realizada.

2.3.2 Pesquisa documental
Pesquisar o que é pesquisa documental e definir (com fonte). Esse tipo de
pesquisa se utiliza de documentos oficiais e materiais que não foram tratados, e que
não podem ser alterados de acordo com os objetivos da pesquisa. Estes materiais
são classificados como fontes de primeira e de segunda mão. Segundo Gil (2008) os
documentos de primeira mão são os que não receberam tratamento analítico, como:
documentos oficiais, reportagens de jornal, cartas, etc. Os documentos de segunda
mão são os que já foram analisados como: relatórios de pesquisa, relatórios de
empresas, entre outros.
Na visão de Lakatos e Marconi (2003) a característica da pesquisa
documental é que a fonte de coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou
não, compondo o que se denomina de fontes primárias.
Nesta pesquisa, se investigou documentos e leis para descrever e comparar
informações, a exemplo dos seguintes:

Tópico pesquisado
A leitura nos Parâmetros Curriculares

Documento / Ano
Parâmetros Curriculares Nacionais BRASIL (1997)
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Alfabetização e letramento

Pró-Letramento – Ministério da Educação
(2008)

Estratégias de leitura

Plano Nacional de Desenvolvimento
da Educação – BRASIL (2007)

Quadro 2 – Síntese da pesquisa documental.
Fonte: autora da pesquisa

A presente pesquisa buscou nos documentos acima, dados confiáveis para
embasa-la. Visto que, segundo Lakatos e Marconi (2003), a pesquisa documental é
a coleta de dados em fontes primárias, como documentos escritos ou não,
pertencentes a arquivos públicos; arquivos particulares de instituições e domicílios, e
fontes estatísticas.
Também se fez observações na escola A, onde a pós-graduanda trabalha.
Dessa forma, foram colhidas algumas imagens para ilustrar o presente trabalho.
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3 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA
Neste capítulo abordar-se-á sobre a importância da leitura para o
desenvolvimento cognitivo do sujeito, visto que, o ato de ler estimula as células
neuronais

promovendo

a

formação

das

sinapses,

e

consequentemente,

possibilitando um maior aprendizado, conforme afirma Miranda Neto, Molinari e
Santana (2002). Também será analisada a contribuição da leitura no processo de
alfabetização e letramento e como através da prática constante da leitura o aluno
pode tornar-se um sujeito não apenas alfabetizado, mas letrado, isto é, o indivíduo
não aprende apenas a decodificar os códigos da escrita, mas acima disso, aprende
a fazer uso consciente da leitura e da escrita, segundo Soares (2009/2008/2004).
Ainda será abordado a importância da escola, família e professor desempenharem
bem os seus papeis para a formação do aluno leitor, como asseveram, Amorim
(2008); Azevedo (2004); Machado (2001); Lerner (2002). Buscar-se-á, também,
embasamento nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), a respeito do incentivo
à leitura. Concluindo o presente capítulo com estratégias de leitura na visão de Solé
(1998), e estratégias de leitura na sala de aula com fundamentação no Plano
Nacional de Desenvolvimento da Educação – BRASIL (2007).

3.1 A IMPORTÂNCIA DA LEITURA PARA O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO
A leitura é, sem dúvida, um dos recursos mais importantes para o
desenvolvimento

cognitivo

do

ser

humano,

pois,

quando

se

lê,

áreas

importantíssimas do cérebro são estimuladas. A leitura foi por muito tempo
considerada simplesmente um meio de decodificar uma mensagem. Segundo
Bamberger (2004), hoje em dia, porém, a pesquisa nesse campo definiu o ato de ler,
como um processo mental de vários níveis, que muito contribui para o
desenvolvimento mental e intelectual do indivíduo.
Ainda afirma Bamberger (2004), que o processo de transformar símbolos
gráficos em conceitos intelectuais exige grande atividade do cérebro e que durante o
processo de armazenagem da leitura, coloca-se em funcionamento um número
infinito de células cerebrais denominadas, neurônios.
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Pesquisas na área da neurociência afirmam que os neurônios quando
estimulados por novas aprendizagens estabelecem conexões entre si, de modo que
podem transmitir aos demais neurônios os estímulos recebidos, criando assim uma
reação em cadeia e permitindo que as células do cérebro conversem entre si. Essa
comunicação é denominada de sinapses. Dessa forma, para Miranda Neto, Molinari
e Santana (2002), quanto mais estimuladas essas células neuronais, mais sinapses
serão formadas e maior será o aprendizado.
Ainda, segundo Miranda Neto, Molinari e Santana (2002), devido a sua
plasticidade, o cérebro humano, durante toda a vida é uma obra de arte inacabada,
pois, a cada novo estímulo, a cada nova necessidade de interação e, principalmente,
a cada nova aprendizagem, novos circuitos neuronais são ativados, novas sinapses
são formadas. Afirmam os autores acima citados:
A aprendizagem desempenha um papel fundamental para a plasticidade
neural. Através da estimulação dos órgãos dos sentidos produz-se impulsos
nervosos que partem dos receptores da periferia do corpo, atingem
neurônios sensitivos, motores e de associação que se encontram tanto no
sistema nervoso periférico quanto na medula espinal e no encéfalo. Estes
impulsos permitem que o sujeito utilize as sensações oriundas do mundo
exterior como estímulo para o desenvolvimento de suas percepções.
(MIRANDA NETO; MOLINARI; SANTANA, 2002, p.11).

Devido a essas considerações, pode-se constatar o quanto as atividades de
leitura e demais processos de aprendizagens, principalmente, os sistematicamente
organizados, são importantes para estimular esses impulsos nervosos formando
novas sinapses que irão promover o desenvolvimento cognitivo das crianças.
Conforme Miranda Neto, Molinari e Santana (2002), dentro desta perspectiva, é
fundamental o professor possibilitar em sala de aula diferentes situações de
aprendizagem, com questões desafiadoras que despertem o interesse e a
curiosidade dos estudantes. Isso pode ser favorecido em um ambiente que promova
a interação das crianças, a troca de experiências, o estímulo constante a leitura e a
busca do conhecimento nos mais variados níveis.
Diante disso, é aceitável afirmar que quanto mais o indivíduo, estimular o
cérebro, seja na infância, fase adulta ou velhice, visando desenvolver novas
habilidades, e adquirir novos conhecimentos, principalmente através da leitura dos
mais diferentes textos, mantendo a mente ativa, mais impulsos nervosos serão
produzidos e maiores serão as suas possibilidades de aprender em todas as fases
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da vida. Afirma Lakomy (2008) que estamos sempre aprendendo, intencionalmente
ou não, durante toda a vida.
Portanto, ainda conforme Miranda Neto, Molinari e Santana (2002) promover
atividades de aprendizagens, implica em estimular numerosos circuitos neuronais já
existentes; aperfeiçoar e ampliar estes circuitos, promover a formação de novas
sinapses, enfim, é exercitar os neurônios.
De acordo com Vygotsky (1998), desde que a criança nasce ela interage
com os adultos ao seu redor, o que faz com que incorpore ativamente os signos,
acumulando assim seus conhecimentos e resultando em seu desenvolvimento.
Quando elas são muito pequenas, suas ações e respostas são biológicas, ou seja,
são dadas pelo processo natural, como chorar, sugar, etc.
Entretanto, conforme Vygotsky (1998) é por meio da mediação com outros
adultos que a pessoa começa a desenvolver os processos psicológicos superiores
mais complexos. No início, esse processo só ocorre com a mediação do adulto, já
que, o adulto serve de agente externo, a mediar o contato da criança com o mundo.
Dessa forma, segundo o autor é que através da vida social, da permanente
comunicação estabelecida entre crianças e adultos, que acontece a assimilação da
experiência de muitas gerações e a formação do pensamento.
Diante das considerações anteriores a respeito da importância da
estimulação do cérebro, através do processo ensino-aprendizagem, para o
desenvolvimento cognitivo do sujeito, refletir-se-á a seguir sobre como essa
estimulação pode contribuir para que o aluno passe da simples alfabetização para o
letramento, e, também, buscar-se-á distinguir esses dois níveis de aprendizagem,
pois segundo Soares (2009) há uma grande diferença entre eles.

3.2 A LEITURA NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
É consenso entre diversos estudiosos que a leitura é muito importante para
o desenvolvimento do ser humano em vários aspectos como o mental, o social e o
cultural. Desta forma, vale destacar que o estimulo à leitura, por parte da família e da
escola é fundamental no processo de alfabetização e letramento da criança. Para
Vygotsky (1989) a mediação é um processo sócio-histórico, ou seja, é nessa troca
de conhecimentos que o homem se constrói.
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O conceito de letramento surgiu de uma ampliação progressiva do próprio
conceito de alfabetização. Diz Soares (2009) que na língua sempre aparecem
palavras novas quando fenômenos novos ocorrem. Segundo a autora:
O termo letramento surgiu porque apareceu um fato novo para o qual
precisávamos de um nome, um fenômeno que não existia antes, ou, se
existia, não nos dávamos conta dele e, como não nos dávamos conta dele,
não tínhamos um nome para ele. (SOARES, 2009, p. 34)

Dessa forma, conforme a autora, a palavra letramento surgiu em substituição
à palavra alfabetismo, assevera Soares (2009):
(...) só recentemente passamos a enfrentar esta nova realidade social em
que não basta apenas saber ler e escrever, é preciso também saber fazer
uso do ler e do escrever, saber responder às exigências de leitura e de
escrita que a sociedade faz continuamente – daí o recente surgimento do
termo letramento (que, como já foi dito, vem se tornando de uso corrente,
em detrimento do termo alfabetismo). (SOARES, 2009, P. 20)

Segundo o Programa de Formação Continuada de Professores dos
Anos/Séries Iniciais do Ensino Fundamental: Pró-Letramento (2008), na segunda
metade dos anos 1980, é que surge a palavra letramento, no discurso de
especialistas das Ciências Linguísticas e da Educação, como uma tradução da
palavra da língua inglesa literacy, Sua tradução se faz na busca de ampliar o
conceito de alfabetização, chamando a atenção não apenas para o domínio da
tecnologia do ler e do escrever (codificar e decodificar), mas também para os usos
dessas habilidades em práticas sociais nas quais escrever e ler são necessários.
Nessa concepção está implícita a ideia de que o domínio e o uso da língua escrita
trazem

consequências

sociais,

culturais,

politicas,

econômicas,

cognitivas,

linguísticas, quer para o grupo social em que seja introduzida, quer para o individuo
que aprenda a usá-la.
Dessa forma, letramento é, pois, o resultado da ação de ensinar ou de
aprender a ler e escrever, bem como o resultado da ação de usar essas habilidades
em práticas sociais, é o estado ou condição que adquire um grupo social ou um
indivíduo como consequência de ter-se apropriado da língua escrita e de ter-se
inserido no mundo da cultura escrita. Conforme Soares (2008):
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(...) o letramento é um estado, uma condição, uma condição: o estado ou
condição de quem interage com diferentes portadores de leitura e de
escrita, com diferentes gêneros e tipos de leitura e de escrita, com as
diferentes funções que a leitura e a escrita desempenham na nossa vida.
Enfim: letramento é o estado ou condição de quem se envolve nas
numerosas e variadas práticas sociais de leitura e de escrita. (SOARES,
2008, p. 44)

Assim,

entende-se

alfabetização

como

o

processo

específico

e

indispensável de apropriação do sistema de leitura e escrita, a conquista dos
princípios alfabético e ortográfico que possibilita ao aluno ler e escrever com
autonomia. Entende-se letramento como o processo de inserção e participação na
cultura escrita. Soares (2004) Considera que alfabetização e letramento são
processos diferentes, cada um com suas especificidades, mas complementares e
inseparáveis, ambos indispensáveis para a inserção do sujeito numa sociedade que
cada vez mais exige uma boa formação intelectual. Assevera ainda a autora que,
alfabetização

e

letramento

não

são

processos

independentes,

mas

interdependentes, e indissociáveis entre si, pois:
(...) a alfabetização desenvolve-se no contexto de e por meio de práticas
sociais de leitura e escrita, isto é, através de atividades de letramento, e
este, por sua vez, só se pode desenvolver no contexto da e por meio da
aprendizagem das relações fonema-grafema, isto é em dependência da
alfabetização. (SOARES, 2004, p. 14)

Freire (1989) afirma que o domínio da pessoa sobre os signos linguísticos
escritos, mesmo pela criança que se alfabetiza, pressupõe uma experiência social
que o precede – a da leitura do mundo, que aqui é compreendido como sendo o ato
do letramento.
Diante dessas considerações, percebe-se o quanto a leitura é importante
para a formação do aluno letrado e não apenas alfabetizado. Porém, é importante
salientar que quando se fala de leitura do ponto de vista do letramento, Segundo
Soares (2008):
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(...) é um conjunto de habilidades linguísticas e psicológicas, que se
estendem desde a habilidade de decodificar palavras escritas até a
capacidade de compreender textos escritos. Essas categorias não se
opõem, complementam-se; a leitura é um processo de relacionar símbolos
escritos a unidades de som e é também o processo de construir uma
interpretação de textos escritos. Desse modo, a leitura estende-se da
habilidade de traduzir em sons sílabas sem sentido a habilidades cognitivas
e metacognitivas; inclui, dentre outras: a habilidade de decodificar símbolos
escritos; a habilidade de captar significados; a capacidade de interpretar
sequências de ideias ou eventos, analogias, comparações, linguagem
figurada, relações complexas, anáforas; e, ainda, a habilidade de fazer
previsões iniciais sobre o sentido do texto, de construir significado
combinando conhecimentos prévios e informação textual, de monitorar a
compreensão e modificar previsões iniciais quando necessário, de refletir
sobre o significado do que foi lido, tirando conclusões e fazendo
julgamentos sobre o conteúdo. (SOARES, 2008, p. 68 e 69).

Dessa forma, percebe-se que a prática da leitura está diretamente ligada ao
processo de letramento do indivíduo. O aluno que desde as séries iniciais aprende a
valorizar o ato de ler faz da leitura um hábito que o levará automaticamente ao
letramento.
Diante disso, o desafio que se apresenta para ação pedagógica é conciliar
de maneira articulada e simultânea os processos de alfabetização e letramento,
assegurando a apropriação do sistema alfabético e as possibilidades do uso da
língua nas práticas sociais de leitura e escrita. Conforme Soares (2008) nas
sociedades contemporâneas, a instância responsável por promover o letramento do
indivíduo é o sistema escolar, porém para que isso se concretize é fundamental que
família, escola e professores, trabalhem em conjunto, cada qual assumindo seu
papel nesse processo.

3.3 A FAMÍLIA, A ESCOLA E O PROFESSOR NA FORMAÇÃO DO ALUNO LEITOR
Para se pensar no processo integral de alfabetização e letramento da
criança, é importante que família, escola e professor estejam engajados nessa
importante tarefa. Vale ressaltar, que é no âmbito familiar que a criança inicia seu
processo de formação, com a família, a criança tem seus primeiros contatos com a
leitura, embora não seja de forma sistematizada como na escola, a criança aprende
palavras que vão fazer parte de seu cotidiano, que serão necessárias para o seu
desenvolvimento cognitivo e, conseguintemente, para a sua inserção social. Por
isso, a família tem grande influência e suma importância no incentivo à leitura, visto
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que quando os pais já possuem um hábito de leitura na rotina familiar, isso
representa um grande passo para que a criança, também desenvolva o gosto pela
leitura e sinta a sua importância. Quanto a isso, afirma Bamberger (2004) que a
promoção pela leitura é determinada, em grande parte, pela atmosfera literária e
linguística reinante na casa da criança.
Muitos estudiosos na área da educação destacam que a família é a primeira
instituição responsável onde a criança inicia a sua formação cultural e intelectual, e
também, a sua socialização. Se referindo a isso, Di Giorgi (1980), afirma que:
A família atua (...) enquanto organismo social pré-político e agente primeiro
da socialização da criança. (...) Todas as posteriores experiências
emocionais da infância formam-se tendo por base as fundações construídas
firmemente na família (DI GIORGI, 1980, p.26).

Diante disso é importante refletir sobre o papel da família na formação das
crianças, se fazendo necessário que os pais, ou adultos responsáveis, se
conscientizem de sua importância na aprendizagem de suas crianças, visto que a
atuação dos mesmos favorece esse processo, sendo necessário que participem
diretamente de cada fase de escolarização. Segundo Amorim (2008):
[...] o gosto pela leitura é um hábito que se consolida a partir da prática
cotidiana, devendo, portanto, ser estimulado desde a infância, até tornar-se
uma necessidade. Muitos afirmam que os pais são os principais
responsáveis pelo incentivo à leitura e que um bom leitor se faz,
fundamentalmente, em casa. (AMORIM, 2008, p. 11)

É preciso que os pais compreendam que se a criança estiver inserida em um
contexto social onde a leitura e a escrita façam parte de seu convívio para além da
escola, ou seja, que os pais leiam para ela antes mesmo dela aprender a ler, ela
possuirá uma antecipação de seu letramento e alfabetização, pois conseguirá, de
algum modo, distinguir que há códigos ali e que esses códigos representam algum
significado na forma escrita, sendo assim, mesmo não alfabetizada, será uma
criança letrada, visto estar inserida em práticas sociais de leitura.
Segundo Bamberger (2004), é importante que os pais formem uma pequena
biblioteca para a criança, com livros presenteados ou comprados com seu próprio
dinheiro, que este é um dos melhores meios de promover o desenvolvimento da
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leitura. E o autor ainda complementa destacando que: “Quem ama os livros deseja
possuí-los; quem os possui acaba por amá-los”.
Porém, sabe-se, que muitas famílias vivem em situações precárias, carentes
em todos os sentidos, principalmente, no que se referem ao desenvolvimento
intelectual dos seus membros, pais e responsáveis que são na grande maioria,
semianalfabetos, que não possuem o hábito da leitura, e nem recursos materiais e
intelectuais para auxiliar os seus filhos a contento. Encontram-se famílias totalmente
desestruturadas, onde as crianças só encontram na escola oportunidades de
formação intelectual e moral. Quanto a isso, Azevedo (2002) considera que:
Fala-se muito em formação de leitores. Nosso país realmente vai ser outro
quando sua população for formada por leitores, gente que saiba diferenciar
uma obra literária de um texto informativo, gente que leia jornais mas
também leia poesia; gente, enfim, que saiba utilizar textos em benefício
próprio, seja para receber informações, seja por motivação estética, seja
como instrumento para ampliar sua visão de mundo, seja por puro
entretenimento. Considerando nosso desequilíbrio social, formar leitores
evidentemente é um imenso desafio. A maioria de nossas crianças é filha de
pais analfabetos ou semianalfabetos, ou seja, voltando para casa elas não
têm com quem discutir suas lições. E nem mesmo espaço, uma vez que suas
casas, muitas vezes um único cômodo, não costumam possibilitar isolamento
mínimo que a leitura requer. (AZEVEDO, 2002, p.21)

É nesse contexto, que o papel da escola como mediadora da leitura ganha
uma dimensão importantíssima, quase salvadora. É a escola que vai abrir para
essas crianças a possibilidade de um mundo novo, uma porta libertadora através do
conhecimento. Diante disso, a leitura deve ser um recurso indispensável. Neste
sentido, Machado (2001) afirma:
O peso da escola é muito maior aqui do que nos países mais desenvolvidos,
onde as pessoas leem mais. Como ainda não somos uma sociedade leitora,
não podemos esperar que o exemplo venha de casa. Ou acabaremos
condenando as futuras gerações a também não ler. A escola tem de entrar
para quebrar o ciclo vicioso, criando em seu espaço um ambiente leitor. O
mestre tem de dar o exemplo e despertar a curiosidade de jovens. Ler é
gostoso demais. Por isso, é natural que as pessoas gostem. Basta dar uma
chance para que isso aconteça. (MACHADO, 2001, p.21)

Diante disso, fica evidente que a escola e seus atores precisam estar cientes
do quanto são indispensáveis na formação do cidadão leitor, aquele que vê na
leitura não apenas uma obrigação, ou apenas uma prática para suprir as
necessidades do dia-a-dia, mas uma prática prazerosa e estritamente necessária
para a construção do conhecimento, Conforme assevera Lerner (2002):
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O essencial é [...] fazer da escola um âmbito propício para a leitura é abrir
para todas as portas dos mundos possíveis, é inaugurar um caminho que
todos possam percorrer para chegar a ser cidadãos da cultura escrita.
(LERNER, 2002, p.75).

Sabe-se que inúmeros estudos destacam a escola como sendo a grande
responsável na formação do leitor competente. Dessa forma, deve disponibilizar
material adequado para os alunos, tanto na quantidade, como na variedade de
gêneros. Diante disso, é fundamental que os professores gostem de ler e utilizem
metodologias mediadoras no trabalho com a leitura, fazendo com que os alunos
descubram o prazer na leitura e não apenas uma forma de alfabetização e
cumprimento de tarefas escolares.
Portanto, o papel do professor como mediador é fundamental para que o
aluno se aproxime do mundo letrado através da prática constante da leitura, e para
que essa importante tarefa seja desenvolvida com eficiência e eficácia, afirma Rocco
(1996), que o professor deve ter preparo teórico e metodológico e saber que a
escola é o lugar natural da leitura. E ainda a autora, complementa dizendo:
(...) o professor tem que ser, antes de tudo, um leitor. Um professor que não
leia, jamais trabalhará bem com a leitura. Ele precisa ler muito, gostar de ler
e fazer com que os pequenos leiam; precisa ler para eles, ler com eles e
saber ouvir a leitura, ainda tímida e descompassada, que seus alunos fazem
do texto estudado ou dos textos que eles próprios produzem.
(ROCCO, 1996, p. 7)

Entende-se aqui, a necessidade primordial do professor aprofundar seus
conhecimentos em relação às questões de leitura, tendo atitudes positivas frente aos
alunos, fazendo com que eles percebam o quanto ele próprio valoriza e gosta de ler.
Quando a criança percebe a relação de amor que o professor tem com os livros e
consequentemente, com a leitura, certamente, ela vai se motivar também.
Para Smith (1999, p. 15): “A leitura não pode ser ensinada, mas, apesar
disso, os professores e outros adultos tem um papel decisivo a desempenhar e é
deles a grande responsabilidade de tornar possível a aprendizagem da leitura”. A
leitura não pode ser ensinada, porém aos professores cabe estimular através de
metodologias diferenciadas, proporcionando momentos de fazer por prazer, criar,
reinventar, estimular e despertar o gosto pela leitura através de ações que façam a
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diferença. Bamberger (2004), diz que as primeiras leituras devem ser apresentadas
com gravuras, para que desperte o interesse das crianças. Ele afirma que:
A criança entra em contato com a linguagem das gravuras antes da
linguagem das letras. Uma vez que ela já aprendeu a entender o significado
das figuras, é necessário que o material de leitura inicial as contenha em
grande número. As ilustrações exercem uma atração redobrada sobre os
principiantes e os maus leitores: elas ornamentam o texto, estimulam o
interesse e dividem o livro de modo que a criança possa virar as páginas
com frequência e ter a impressão de estar lendo depressa. As gravuras
ajudam a tornar o texto compreensível. (BAMBERGER, 2004, p.50)

Diante disso, percebe-se a importância da escola no que diz respeito ao
incentivo à prática de ler, pois a leitura propicia ao seu aluno a construção dos
saberes que são interligados por todas as áreas do conhecimento.

3.4 O INCENTIVO À LEITURA NOS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS
Os Parâmetros Curriculares Nacionais – BRASIL (1997) direcionam a prática
da leitura de forma que seja estimulada diariamente, pois a aponta como necessária
e de grande importância na aquisição de conhecimentos. O professor pode fazer o
uso de diversos gêneros textuais, com textos interessantes, chamativos e criativos
para despertar o interesse do aluno pela leitura. Para isso, é preciso buscar textos
que estejam relacionados com a realidade dos alunos, quando o professor torna sua
prática pedagógica mais próxima da realidade sociocultural do aluno, trabalhando
conteúdos que sejam mais condizentes com essa realidade, conduz sua prática
segundo uma visão inclusiva.
Para que o aluno goste de ler e perceba o sua importância é papel da escola
mobilizá-los, incentivá-los, conforme orienta 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. 43.)
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O hábito de ler deve ser adquirido gradualmente e pode ser influenciado
pelos adultos, que servem como uma referência para as crianças que os observam
escrevendo e lendo. Também, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs):
(...) Principalmente quando os alunos não têm contato sistemático com bons
materiais de leitura e com adultos leitores, quando não participam de
práticas onde ler é indispensável, a escola deve oferecer materiais de
qualidade, modelos de leitores proficientes e práticas de leitura eficazes.
(BRASIL, 1997, p.42.)

Diversos autores afirmam que ninguém se habitua a ler por um ato de
obediência, e que nenhuma criança nasce gostando de leitura. Muitos trabalhos
abordam que a leitura não pode ser imposta por alguém, deve surgir de maneira
espontânea e prazerosa. Quanto a isso, Freire (1989) afirma que:
A leitura não deve ser obrigatória, a leitura deve ser prazerosa, um bom livro
lido com vontade é como vivenciar com os personagens suas emoções,
sentir suas dores, suas alegrias, suas tristezas, ter seus anseios, seus
desejos, seus temores, viver sonhos como se o leitor quando está lendo se
sinta dentro da história junto com os personagens, mas sabemos que são
poucos os leitores que leem com prazer para assim se sentirem. (FREIRE,
1989, p.17)

Dessa forma, é incontestável que a prática da leitura quando prazerosa e
espontânea proporciona àquele que lê momentos únicos e inesquecíveis. Sendo,
assim, não pode deixar de estar sendo constantemente estimulada, principalmente
nas séries iniciais, quando a criança está predisposta a novos estímulos. Para que
seja possível a escola proporcionar aos alunos bons e produtivos momentos de
leitura, os PCNs, BRASIL (1997), orientam sobre algumas condições que devem ser
observadas, como:
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(...) dispor de uma boa biblioteca na escola; dispor, nos ciclos iniciais, de
um acervo de classe com livros e outros materiais de leitura; organizar
momentos de leitura livre em que o professor também leia. Para os alunos
não acostumados com a participação em atos de leitura, que não conhecem
o valor que possui, é fundamental ver seu professor envolvido com a leitura
e com o que conquista por meio dela. Ver alguém seduzido pelo que faz
pode despertar o desejo de fazer também; planejar as atividades diárias
garantindo que as de leitura tenham a mesma importância que as demais; •
possibilitar aos alunos a escolha de suas leituras. Fora da escola, o autor, a
obra ou o gênero são decisões do leitor. Tanto quanto for possível, é
necessário que isso se preserve na escola; garantir que os alunos não
sejam importunados durante os momentos de leitura com perguntas sobre o
que estão achando, se estão entendendo e outras questões; possibilitar aos
alunos o empréstimo de livros na escola. Bons textos podem ter o poder de
provocar momentos de leitura junto com outras pessoas da casa —
principalmente quando se trata de histórias tradicionais já conhecidas;
quando houver oportunidade de sugerir títulos para serem adquiridos pelos
alunos, optar sempre pela variedade: é infinitamente mais interessante que
haja na classe, por exemplo, 35 diferentes livros — o que já compõe uma
biblioteca de classe — do que 35 livros iguais. No primeiro caso, o aluno
tem oportunidade de ler 35 títulos, no segundo apenas um; construir na
escola uma política de formação de leitores na qual todos possam contribuir
com sugestões para desenvolver uma prática constante de leitura que
envolva o conjunto da unidade escolar. (BRASIL, 1997, p. 43, 44.)

Pereira (2006) ressalta que os alunos devem ser motivados a conhecer o
mundo da leitura, nesse sentido, a escola deve possuir ambientes voltados para a
leitura, principalmente possuir uma biblioteca com um acervo de qualidade e
diversificado, composta de obras de referências como: livros didáticos, enciclopédia,
periódicos, documentários, contos, obra de ficção, livros infantis, gibis e outras
coleções (mapas e reproduções de obra de arte, fotos), como também materiais
audiovisuais e digitais.
Nesse contexto, muitas escolas possuem apenas a biblioteca como um
espaço no qual o aluno possa entrar em contato com o mundo da leitura, no entanto,
fica evidente o importante papel que ela possui no processo de ensino
aprendizagem, sendo a biblioteca um grande fator impulsor da educação. Dessa
forma, a biblioteca escolar deve ser um ambiente bem acessível, organizado e
agradável para que a comunidade escolar sinta vontade de retornar com maior
frequência. Sendo assim, a biblioteca escolar na visão de Tavares (1973), é:
Uma instituição de serviço – suas funções são de apoio aos objetivos da
escola, sem diferir delas; além disso, proporciona material para todos os
temas e para todos os interesses dos professores e alunos e a sua utilidade
aumenta à medida que esses aprendem a usá-la e a utilizar seus serviços
com o fim de trabalhar e distrair-se. (TAVARES, 1973, p. 13.)
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A biblioteca escolar é indispensável no apoio pedagógico e cultural, por
disponibilizar os recursos bibliográficos visando atender a necessidade social,
educativa e cultural da comunidade. A biblioteca é um componente fundamental
entre professor e aluno na realização do trabalho educativo de incentivo à leitura, e
um espaço onde é disponibilizado um acervo para aprendizagem, cultura, estudo e
pesquisa. Para Carvalho (2006) a biblioteca é considerada um dos mais antigos
sistemas de informação existentes na história da humanidade, sendo considerada
pólo de irradiação cultural de grande significação. A biblioteca passa então a ser
essencial não só para disseminação da informação, mas, sobretudo sendo geradora
do conhecimento.
A seguir apresentam-se algumas fotos da biblioteca da Escola A, onde foram
realizadas algumas observações. Verificou-se que a escola tem uma biblioteca
ampla e muito bem organizada, com diversos títulos de livros apropriados aos
alunos de 1º ao 5º ano do ensino fundamental.

Figura 1 – Biblioteca da Escola A.
Fonte: autora da pesquisa

Observa-se na figura 1, que o espaço da biblioteca é amplo e bem
distribuído, para que as crianças possam se movimentar e escolher os livros com
liberdade de movimento.
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Figura 2 – Parte do acervo de livros.
Fonte: autora da pesquisa

No acervo observam-se livros de títulos variados, para a escolha dos alunos
quando visitam a biblioteca.

3.5 ESTRATÉGIAS DE LEITURA
Neste capítulo abordar-se-á a importância das estratégias de leitura
para incentivar o aluno a ler. Solé (1998) considera a expressão, estratégias de
leitura, como sendo procedimentos de caráter elevado, que envolvem a presença
de objetivos a serem realizados e o planejamento das ações que se desencadeiam
para atingi-los. Também segundo Solé (1998), as estratégias de leitura na escola
devem possibilitar ao aluno planejar sua tarefa de leitura, motivação,
disponibilidade que facilitarão a comprovação, a revisão, o controle do que lê e a
tomada de decisões adequadas em função dos objetivos a serem a serem
alcançados.
Dessa forma, ainda conforme Solé (1998) cabe então, ao professor,
selecionar as obras trabalhadas, separar os materiais necessários para facilitar o
entendimento, levantar hipóteses sobre a receptividade dos alunos e suas
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dificuldades, oferecer auxílio, segundo as necessidades, estabelecer previsões e
relações sobre a leitura, levantar questões, apresentar os textos e auxiliar na
atualização dos conhecimentos possuídos pelos estudantes. É nesse momento da
leitura que o educador deverá ativar os conhecimentos prévios dos alunos.
Afirma Solé (1998), que as atividades trabalhadas antes da leitura devem
esclarecer aos alunos quanto aos objetivos da leitura, para que os mesmos possam
selecionar, analisar e utilizar as habilidades e estratégias que estejam de acordo
com o solicitado. Essas estratégias devem fornecer às crianças informações sobre o
que saber e o que fazer, conforme os objetivos propostos.
Conforme salienta Solé (1998) a aprendizagem da leitura requer uma
intervenção explicitamente dirigida a essa aquisição. O aprendiz leitor precisa da
informação, do apoio, do incentivo e dos desafios proporcionados pelo professor ou
pelo especialista na matéria em questão. Diante disso, é função do docente,
enquanto mediador de leitura, auxiliar, sobretudo o leitor principiante nesse
processo. É papel do educador, no processo de desenvolvimento do leitor, na
escola, desempenhar a função de mediador, na interação objeto-indivíduo. Segundo
Vygotsky, o mediador é eficaz, quando age na ZDP (Zona de Desenvolvimento
Proximal), a qual:
(...) é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma
determinar através da solução independente de problemas, e o nível de
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas
sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais
capazes. (VYGOTSKY, 1998, p. 112).

Dessa forma, entende-se que a ZDP é o espaço no qual, por meio da
interação e do auxílio de outros, um aprendiz pode trabalhar para resolver um
problema ou realizar uma atividade num nível em que, sozinho, não seria capaz.
Além disso, nesse espaço pode ocorrer a construção, a diversificação, a modificação
e o enriquecimento dos esquemas de conhecimento do leitor, graças à relação
estabelecida com outras pessoas. Conforme Delia Lerner (2002), o professor atuará
como mediador, quando se colocar em duas posições distintas, sendo a primeira a
de leitor e a segunda de educador.
Dessa forma, é muito importante que o educador selecione os materiais de
leitura de acordo com as características de sua turma. Segundo Kaufman e
Rodríguez (1995, p. 45), “a tarefa de selecionar materiais de leitura para os alunos é,
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em todos os níveis e modalidades da educação, uma das tarefas mais árduas que o
professor tem que assumir em sua atividade pedagógica”.
A autora Solé (1998) propõe o ensino progressivo das estratégias de leitura,
baseada em três ideias relacionadas com a concepção construtivista de
aprendizagem:
1. A concepção clássica, que afirma que a situação educativa é um processo de
construção conjunta de conhecimentos, em que os sujeitos (professores e alunos)
se auxiliam na construção do saber, por meio das relações que estabelecem entre
si;
2. A ideia que concebe que a função do professor é ser um guia (participação
guiada) no processo de construção do ato de ler, isto é, o educador, por ser mais
experiente, serve como modelo e referência para os alunos;
3. E a comparação da construção do conhecimento com o andaime, cujo saber deve
ser construído a partir de proposta, que esteja um pouco além daquilo que as
crianças são capazes de realizar, pelo professor.
As estratégias enfocadas devem basear-se na observação da leitura
compartilhada entre alunos e professores, pois, conforme Solé (1998, p. 116), “[...]
os alunos têm de assistir a um processo/modelo de leitura, que lhes permita ver as
‘estratégias em ação’ em uma situação significativa e funcional”. Dessa forma, as
crianças terão contato com diferentes problemas levantados para cada um dos
textos e para as diferentes soluções apresentadas.
3.5.1 Estratégias de leitura na sala de aula
Neste capítulo abordar-se-á sobre estratégias de leitura que podem ser
desenvolvidas pelo professor em sala de aula, para incentivar o aluno a ler e
adquirir o gosto pela leitura.
Existem muitos meios que podem contribuir para o desenvolvimento de
habilidades de leitura. Por isso, segundo o Programa de Apoio a Leitura e Escrita
Praler, BRASIL (2007) é importante que o ambiente escolar, principalmente a sala
de aula, seja instigante à leitura e ofereça momentos de exercícios reais de práticas
de leitura. Podem-se criar condições de leitura independente, colocando na sala de
aula: alfabeto ilustrado, calendário, agenda, quadro de ajudantes, jornal mural,
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quadro de aniversariantes, avisos, cartazes, textos trabalhados em aula, produções
das próprias crianças, produções coletivas... Um ambiente alfabetizador estimula a
criança a usar seus conhecimentos sobre a língua e a ler de forma independente.
Portanto, um ambiente com estímulos à leitura favorece a construção de habilidades
de leitura.
Desse modo, percebe-se que a sala de aula pode ser um laboratório, onde
as práticas de leitura sejam oferecidas aos alunos através de diferentes estratégias
em que eles possam exercitar a leitura de diversas formas.

Diante disso, o

programa acima citado, BRASIL (2007), enumera algumas práticas que podem ser
utilizadas pelos professores, como:
a) Leitura de histórias infantis a partir de textos sem imagens. Nesta atividade o
professor escolhe uma história de tamanho médio para ler com expressividade
colocada na voz e nos gestos. Essa atividade desenvolve a atenção voluntária, a
habilidade de ouvir e o imaginário.
b) Leitura de histórias infantis a partir de textos ilustrados.

O

professor escolhe, com a participação das crianças, o livro que vai ler. Lê com
expressividade e vai mostrando as ilustrações à medida que lê. Essa atividade
desenvolve a atenção voluntária, a habilidade de ouvir, a observação e o imaginário.
c) Leitura de textos de diversos gêneros ampliados (com letras grandes). Ao
mesmo tempo em que o professor lê no quadro de giz, em cartazes ou em livros de
grande formato, as crianças acompanham a leitura. Para isso, ele movimenta uma
régua da esquerda para a direita, indicando a parte que está lendo.

d) Leitura individual silenciosa. Na atividade de leitura silenciosa, a criança reage
mentalmente e afetivamente ao texto, sem pressão de outras pessoas. É um
momento individual muito rico, em que há, sem esforço, ampliação de vocabulário,
de estruturas sintáticas e textuais. Como a leitura silenciosa dispensa o esforço de
controle da dicção, da articulação, do ritmo e da entonação das frases, é um
momento prazeroso.
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e) A leitura em voz alta pelo aluno. As oportunidades de leitura em voz alta devem
ser planejadas para que sejam agradáveis e sem tensão, uma vez que ler oralmente
é mais difícil que ler silenciosamente. Sempre devem ser precedidas de leitura
coletiva com o professor e uma segunda leitura silenciosa pelo aluno, antes que
esse seja chamado a ler em voz alta.
As atividades em que a criança lê em voz alta são, Tradicionalmente,
oportunidades propícias para observar e diagnosticar o desempenho do aluno. O
objetivo da atividade em voz alta é desenvolver: a leitura expressiva; a interpretação
e o respeito à pontuação; o controle do tom, do volume, da velocidade, do ritmo; o
cuidado com a articulação e pronúncia dos fonemas; a fluência; a habilidade de ler e
compreender ao mesmo tempo.
Reforçando a importância das crianças exercitarem a leitura em voz alta,
Colomer e Camps (2002), afirmam que a leitura compartilhada e em voz alta é muito
importante para as crianças, porque favorece a associação entre os signos gráficos
e a linguagem, desenvolvendo o vocabulário e a compreensão de conceitos, bem
como o conhecimento da linguagem escrita dos livros. As autoras enfatizam, ainda,
que os professores devem incorporar a atividade de leitura em voz alta, dentro de
sua programação diária.
Além dessas estratégias enumeradas acima, propostas pelo BRASIL (2007),
as rodas de leituras são essenciais para as crianças exercitarem a leitura de forma
compartilhada e prazerosa na sala de aula. Segundo Firmino (2007) a partir de
dinâmicas como a roda de leitura, pode-se valorizar e enriquecer as mais diversas
formas de leitura.
Braun et al (2009, p. 5) entendem a roda de leitura a partir da organização
de um círculo entre os alunos, no espaço físico da sala de aula, preferencialmente
afastados das mesas e cadeiras. As autoras enfatizam que as rodas de leitura têm
representado no cotidiano uma oportunidade de diálogo, conhecimento, pesquisa e
aprendizado, não só para os alunos, como também para os professores. Asseveram
ainda que na organização da roda, os papéis não estão centrados no professor. Há
uma alternância contínua na condução. Dessa forma, partindo-se desse contexto, a
principal finalidade das rodas de leitura á a participação efetiva de todos os alunos e
o desenvolvimento do hábito de ler, como elemento básico para emancipação e
autonomia pessoal e social.
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Diante das propostas de estratégias de leitura na sala de aula, como meios
de incentivar a criança a ler e desenvolver as suas habilidades partilhada que
proporciona às crianças interagirem e socializarem esse momento de leitura é
apresentado a seguir algumas imagens colhidas na escola A observada.

Figura 3 – Leitura em voz alta na sala de aula.
Fonte: autora da pesquisa

Todo dia ao iniciar a aula, um aluno é convidado a fazer a leitura de uma
mensagem edificante para a turma. Neste momento o professor aproveita para fazer
um diagnóstico de leitura.
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Figura 4 – Roda de leitura e leitura compartilhada.
Fonte: autora da pesquisa

Um dia por semana é reservado para práticas de leitura compartilhada, onde
cada criança tem a oportunidade de comentar o que leu, compartilhando o que
entendeu com os colegas.

Figura 5 – Momento de leitura livre e silenciosa.
Fonte: autora da pesquisa

Na figura 5, vê-se exemplo de momentos de leitura silenciosa, onde cada
criança pode ler livremente e refletir em silêncio sobre o assunto da leitura.
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Nessa seção analisou-se, a respeito de estratégias que podem ser
desenvolvidas pelo professor em sala de aula e que proporcionarão aos alunos
momentos de leitura produtiva e prazerosa, aonde eles através dessas práticas
cotidianas irão desenvolvendo o gosto pela leitura e adquirindo habilidades como:
análise e interpretação de texto, escrita e ortografia correta das palavras,
observação da pontuação e entonação de voz, produção de textos e conhecimentos
outros que os auxiliarão em todo o seu aprendizado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Inicialmente, registra-se o quanto enriquecedor e desafiador foi a
concretização deste trabalho. Aprende-se com os autores, e também com os
envolvidos nesse processo de pesquisa.
Pode-se constatar que um dos inúmeros benefícios da leitura é a sua
correlação com o processo de desenvolvimento cognitivo da criança. Percebeu-se
que pesquisas, na área da neurociência, afirmam que os neurônios quando
estimulados por novas aprendizagens, aqui no caso a leitura, estabelecem conexões
entre si, transmitindo aos demais neurônios os estímulos recebidos, com isso
criando uma reação em cadeia permitindo que as células cerebrais conversem entre
si, formando sinapses, e quanto mais essas células forem estimuladas, através de
diversos processos educativos, mais essas sinapses se multiplicarão, possibilitando
maior aprendizado. Dessa forma, conforme afirmam os autores citados, a criança
quando estimulada à prática da leitura desde as séries iniciais de escolarização,
melhora a sua aprendizagem em todos os sentidos.
Também, pode-se averiguar que a leitura é indispensável para o processo
de alfabetização e letramento do indivíduo. O aluno que é incentivado a gostar de ler
desde as séries iniciais, terá o seu processo de alfabetização facilitado, aprenderá
mais rapidamente a codificar e decodificar os símbolos linguísticos.

Portanto, a

leitura é de suma importância para a formação do aluno letrado e não apenas
alfabetizado. Salientamos, conforme os estudos feitos, que alfabetizado é aquele
que sabe ler e escrever, porém, o sujeito letrado é aquele que além de saber ler e
escrever sabe fazer uso desse saber, quando requisitado nas diversas atividades
sociais e intelectuais.
Constatou-se através da presente pesquisa, que os Parâmetros Curriculares
Nacionais enfatizam a importância do incentivo à leitura, deixando claro que a escola
para tornar os alunos bons leitores e desenvolver neles o gosto e o compromisso
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com a leitura, deve mobilizá-los internamente, pois aprender a ler de forma
proveitosa, requer empenho. Para que os alunos sintam-se estimulados, a escola
por meio de atividades bem direcionadas deverá fazê-los entender que a leitura é
algo interessante e desafiador, que quando cultivada e valorizada lhes dará
autonomia e independência.
Outro ponto importante constatado, nesta pesquisa, foi a importância do
papel da família, do professor e da escola como incentivadores no processo de
formação do aluno leitor. Fica evidente que se pedagogos, professores, e pais
investirem na formação de leitores ainda nos primeiros anos de vida da criança
haverá maior sucesso, não só no desenvolvimento do hábito de ler nos futuros
jovens e adultos, como também no aprimoramento de aspectos sociais, cognitivos,
linguísticos e criativos indispensáveis ao cidadão apto a ocupar seu espaço na
sociedade.
Por meio das pesquisas realizadas, foi possível verificar como as estratégias
de leitura são importantes para estimular o aluno a ler, e ter mais compreensão do
texto lido. Também pesquisou-se e abordou-se a respeito de estratégias a serem
desenvolvidas na sala de aula, mediadas pelo professor, para isso nos utilizamos de
conteúdos do Programa de Apoio a Leitura e Escrita: Praler do PNDE/MEC, onde
colhemos importantes conhecimentos a esse respeito.
Para ilustrar a pesquisa, apresentaram-se algumas fotos tiradas na escola A
observada, nas quais mostrou-se a ampla biblioteca com livros diversos e muito bem
distribuídos no espaço físico, o que proporciona aos alunos livre movimento e
acesso ao material de leitura. Também se percebe momentos práticos de leitura em
sala de aula, nos quais os alunos exercitam a leitura em voz alta para o grupo,
leitura silenciosa, rodas leitura compartilhada e interativa.
Conclui-se esta pesquisa com a certeza de que, primeiramente fui a mais
beneficiada, visto que, aprendi muito com ela, pude perceber o real valor da leitura,
o quanto ela é indispensável para a aquisição do conhecimento e, portanto, deve ser
valorizada por todos os responsáveis pelo processo educativo das crianças na sua
fase inicial de formação.
Finalmente, esse estudo comprovou as hipóteses iniciais, destacando o
incentivo á leitura como um recurso indispensável no processo de ensino e
aprendizagem, o desenvolvimento da leitura desde a mais tenra idade vai facilitar a
formação de alunos leitores, alunos leitores serão alunos letrados e cultural e
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cognitivamente mais preparados para a vida em sociedade, e se as famílias dos
alunos não os incentivam a ler em casa, cabe aos professores e às escolas suprir
esta lacuna.
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