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RESUMO 
O trabalho de pesquisa mostrou alternativas para incentivar e aplicar a leitura na sala de aula 
como estímulo constante pela busca do conhecimento, criticidade e interação social. A leitura 
tem a sua importância no momento em que contribui trazendo ao aluno-leitor um mundo de 
fantasia e imaginação ampliando o seu senso crítico e despertando o prazer de ler em construir 
o mundo de conhecimento, reflexões e aprendizado. Gostar de ler proporciona ao aluno-leitor 
usufruir do prazer da imaginação e das mais variadas formas de vivenciar a leitura e assim 
busca entender qual o objetivo final do livro, do modo como se expressam as palavras, os 
pensamentos, a criatividade, e entender o sentido que está por trás das idéias do escritor.  
Palavras-chave: Leitura; Interação Social; Imaginação. 
 
 
RESUMEN 
El trabajo de investigación es fomentar y poner en práctica alternativas a la lectura en el aula 
como un estímulo constante para la búsqueda del conocimiento, la crítica y la interacción 
social. La lectura tiene su importancia cuando contribuye a que el estudiante-lector de un 
mundo de fantasía e imaginación ampliando su sentido crítico y despertar el placer de la 
lectura para construir el mundo del conocimiento, la reflexión y el aprendizaje. Disfrute de la 
lectura proporciona al estudiante-lector a disfrutar del placer de la imaginación y las más 
variadas formas de experimentar la lectura y por lo tanto busca entender cuál es el propósito 
del libro, cómo se expresan con palabras, pensamientos, creatividad y comprensión de la lo 
que significa que hay detrás de las ideas del escritor 
 Palabras-clave: Lectura; Interacción social; Imaginación. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esse trabalho consiste em mostrar a leitura dentro de uma visão ampla na sala de 

aula, como forma de incentivar o aluno a ler criando uma resposta no sentido de fazer esse 

leitor, alguém que saiba interpretar, produzir e ter senso crítico. A pesquisa mostrará algumas 

sugestões fazendo com que o aluno construa, tenha  criticidade, amplie sua visão de mundo, 

interaja social com o outro e faça  da leitura um  instrumento escolar de conhecimento , 

aprendizado e cultura. 

Sabe-se que ler é se inserir na sociedade letrada e no mundo da imaginação. O primeiro 

contato da criança com o mundo da leitura se faz com histórias, músicas e desenhos. Para isso 

deve-se dar atenção ao aluno de forma que este possa construir um ambiente propício à leitura 

na sala de aula ou na escola. Despertar nele o conhecimento de palavras novas e reflexão, pois 

a formação do cidadão é condicionada à consciência crítica que vem através do conhecimento 

e da aprendizagem de coisas novas e diferentes. 

Analisar a importância do ato de ler na escola e no ambiente familiar, trazendo a 

leitura como fonte de informação, beneficia a sociedade que se apropria de livros, jornais e 

revistas como forma de aprender e conhecer o mundo antes de ser descoberto. Neste caso, 

questiona-se como descobrir o sentido da leitura, qual a sua importância e contribuição para o 

aluno que está inserido na sociedade desacostumada a ler no qual faz parte do processo da 

interação em busca de novos conhecimentos. Sendo assim, a leitura poderá proporcionar 

incentivo e prática desenvolvendo conhecimentos, aprendizagem e criatividade de maneira 

que possibilite ao aluno ter um melhor desempenho em ser formadores de opiniões, 

interpretar e criar senso crítico. 

Vale ressaltar que o contexto em relação aos educadores em  incentivar o aluno a 

leitura nasceu da idéia desse estudo voltado para a conscientização do professor incentivador 

da prática de leitura no estudante.  É tarefa do educador tentar despertar o prazer pela leitura 

de forma a colaborar e influenciar o aluno  em dedicar-se a ler  textos prazerosos. Dessa 

maneira, ele não se sentirá obrigado a ler somente com a intenção de tirar boas notas nas 

provas.  

 

 

 

 

 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 
 

 3 

2  NO QUE CONSISTE A LEITURA 

 

 

A leitura consiste num processo de prática contínuo e constante, dessa forma, 

podem-se formar alunos leitores competentes que terão facilidade de escrever e ler 

corretamente. O ato de ler frequentemente forma leitor com alto nível de criticidade e 

desenvolvimento intelectual dessa forma, ele compreende o que lê e o que escreve, de modo 

que quem ler de maneira clara e objetiva, identifica os caracteres diferenciados, codificando 

cada letra formando palavras e frases que tenham significado compreensíveis. Ao praticar 

constantemente a leitura e identificarem seus caracteres e códigos, o aluno leitor adquire uma 

característica segura na hora de defender ou lidar com seu ponto de vista, ou seja, a leitura 

cria um senso crítico extraordinário, de modo que flua a imaginação e o pensamento sobre as 

idéias lidas e discutidas no texto. 

Para tanto, algumas sugestões do professor irão incentivar esse aluno à leitura na 

sala de aula. São usados como medidas benéficas, aptidões incentivando na busca por uma 

leitura prazerosa, como por exemplo, promover uma visita à biblioteca da escola e 

proporcionar a leitura de livros que despertem o gosto do aluno a ler revistas, romances entre 

outros. O professor deve indicar a leitura de livros prazerosos e deixar que os alunos escolham 

seus próprios livros, são meios que lhes ajudarão a ampliar suas ideias e conhecimentos a 

respeito do assunto abordado, oferecendo uma variedade de livros para seus alunos lerem, 

garantindo-lhes o aprendizado na sua vida escolar . 

No entanto, as dificuldades encontradas dentro da sala de aula, trazem ao professor 

insegurança devido à falta de orientação e formação dele próprio, principalmente, em resistir 

no conceito de que ler na sala de aula, não é algo prazeroso e, dessa forma, os alunos não se 

acostumam a isso. É preciso haver uma metodologia didático-pedagógica e direcionada à 

leitura e, com isso, deve-se buscar corrigir essas falhas, quanto antes, melhor, inserindo a 

leitura no dia-a-dia dos alunos. 

Ponte relata um depoimento interessante ao dizer que: 

 
 

No decorrer da minha docência, pude perceber a dificuldade dos professores 
para ensinar “como ler” e também pude constatar que raramente existe uma 
orientação de leitura no sentido de que um mesmo texto pode comportar 
mais de uma interpretação, além da resistência, por parte da escola. (...) 
(2007, p23.) 
 
 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 
 

 4 

Percebe-se que a leitura como forma de aprendizado e interação social, traz o 

aperfeiçoamento de cada pessoa, pois saber ler é mais do que decodificar as letras, é saber 

entender o texto e suas entrelinhas, no sentido de buscar o desconhecido e descobrir coisas 

novas que ampliem os conhecimentos do aluno. 

 

3  A IMPORTÂNCIA DO ATO DE LER NA ESCOLA E NO AMBIENTE FAMILIAR 

 

 

A leitura é uma fonte de informação que traz benefícios a todos e vem de inúmeros 

meios como jornal, livros, revistas, televisão e computador. É através da leitura que passamos 

a conhecer e interagir com as notícias vindas do mundo globalizado, ou seja, o que acontece 

aqui numa pequena cidade e o mundo todo passa a conhecer também, chama-se de aldeia 

global.                                                   

Especialistas que lidam com a concepção de como e onde deve se ler, revelam que a 

leitura é precária na escola devido à falta de orientação do professor em formar alunos aptos e 

interessados em ler. A falta de iniciativa de encorajamento e decisão, vontade e dedicação são 

características importantes que ajudam, neste momento, a procurar por uma leitura benéfica e 

saudável, e com isso, seja desenvolvida. 

Desta forma, a prática cotidiana de uma boa leitura proporciona um estímulo que 

transforma, modifica e cria novas oportunidades de conhecimento, prazer e aprendizagem de 

uma atividade de extrema qualificação para quem busca introduzir e ampliar sua visão de 

mundo que só a leitura proporciona. Segundo Vygotsky apud Senna, (2007, p.109) a leitura é: 

“Uma função linguística distinta, que difere da fala oral tanto na estrutura como no 

funcionamento. Até mesmo o seu mínimo desenvolvimento exige um alto nível de abstração”.  

Neste sentido, a leitura tem como essência conhecer o âmago que por trás do texto quer 

mostrar suas reflexões. Um texto por si só não se abstém apenas nas palavras, frases contidas 

nela, mas, no desenvolvimento do nível de reflexão, ou seja, extrair abstração do texto 

referida na sua imaginação.  

A questão psicológica e o poder de persuasão que o texto se encaixa, quando o aluno 

ler algo, muitas vezes adquirem-se sentidos ou aos poucos, vai-se convencer que é verdade o 

que está escrito através da maneira como as palavras são postas é que vem o convencimento e 

a conversão do texto ser real. 

A leitura na escola é vista como mais um item a ser incorporado nas aulas de 

português, tornando-se algo chato e, muitas vezes, obrigatório e que não condiciona, na 
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maioria das vezes, ao aprendizado que realmente traz. É na escola que os leitores, os 

pesquisadores e os estudiosos despertam o prazer em ler e por isso buscam ler. (...) “Isso só 

será possível se ultrapassar a concepção de ler como obrigação puramente escolar para o ler 

que busca compreender a realidade e situar-se na vida social”.(SAVELI,  p.116 ). Para 

construção de uma leitura na sala de aula é preciso de dois passos como: didático-pedagógico 

e as orientações das práticas de leitura. Só assim a leitura pode ser incentivada e feita na sala 

de aula, e com esses dois princípios didáticos básicos conseguem-se ler, e a leitura é criada, 

transformada e absorvida pelos alunos de forma conscientizadora.  

Os métodos arcaicos empregados nas escolas tradicionais não trazem o prazer da 

leitura; na sala de aula, muitas vezes, esses métodos não propõem uma iniciativa, à 

conscientização e o prazer de reflexão e interesse aos alunos. Esses métodos não favorecem o 

real saber da leitura; o ato de ler caracteriza esses princípios para o desenvolvimento de uma 

nova pedagogia da leitura. 

A leitura depende de apoio de outras fontes que não é somente dos livros, mas a das 

artes, do cinema, do teatro, da música e da dança que também são formas de retirar o 

aprendizado e a apreensão das experiências que trazem como conhecimento. 

É um desafio gigantesco fazer o aluno desde cedo buscar a leitura nas suas mais 

variadas formas envolvê-lo, interagir, conscientizar e formar crianças leitoras desde já e 

sempre. Os pais, amigos e professores têm de estar envolvidos neste processo de formar 

alunos leitores de forma como: essa parceria poderia se concretizar no desenvolvimento de 

projetos de integração entre escola, família e comunidade que tivessem a leitura como eixo de 

atividade de consumo cultural. (SAVELI, 2007, p.122.) A função da escola é promover uma 

discussão entre o aluno, a família e a comunidade no sentido de buscar o incentivo para que 

ele possa ler cada vez mais e aprender com a leitura. 

 

 

4 POR QUE LER? E PARA QUE LER? 

 

 

A leitura desperta interesse e proporciona ao aluno entender o pensamento do autor 

da obra e dela extrair o conhecimento e o senso crítico caracterizado por conceitos e ideias 

novas. Ler é, pois, sinônimo de cultura, conhecimento e aprendizado que garante a cada um 

que utiliza esse meio, um referencial de destaque a mais no mundo intelectual. Quem detém o 

poder da leitura absorve uma ideia e visão de mundo que faz todo o diferencial, ou seja, 
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apropria-se de uma ferramenta imprescindível que se constitui o saber intelectual. Para 

conhecer e deter o saber, o aluno busca interagir com o meio social, de forma a absorver o 

conhecimento tornando dono da verdade, pois ele busca pesquisar e questionar a verdade que 

é fornecida através da leitura. 

Por um lado, quem escreve quer mostrar o seu ponto de vista sobre determinado 

assunto e defender seus ideais de forma a confirmar e pesquisar, o assunto abordado. Por 

outro lado, quem ler passa a ter um conceito formado, criticando ou apoiando o autor do texto, 

ou seja, de alguma maneira, os dois constroem o conhecimento, de modo que quem escreve 

busca informar, transmitir, defender seu ponto de vista. Ler busca formar conceitos novos, 

relevantes, criando suas ideias sobre o assunto exposto. Logo, a leitura consiste em preparar o 

indivíduo para o exercício pleno da cidadania; o hábito de ler de forma divertida, 

esclarecedora, garante as ideias apresentadas nos textos. As questões como leitura, tipo de 

leitura, aprendizagem, interpretação do texto, dedicação à escolha do texto, vontade e 

interesse em ler consistem em pré-requisito para desenvolver aptidões na busca prazerosa de 

uma leitura divertida. 

A metodologia que vai ser desenvolvida pelo professor envolve os métodos 

essenciais destacando passo a passo, mostrando os caminhos que despertem no aluno o gosto 

pela leitura. Procurar recursos e desenvolver leituras de fácil entendimento e interpretação são 

meios que despertam nele o hábito da leitura, e assim, ele se interessa em buscar absorver o 

texto com interação social entre os colegas na sala de aula, e também com o auxílio do 

professor guiando cada passo a ser dado pelo aluno no decorrer das aulas, de maneira a 

absorver e compreender o texto lido. 

 
 

Ensinar a ler é uma tarefa de todo professor, não sendo exclusividade do de 
Língua Portuguesa, quase sempre responsabilizado pela dificuldade do 
aluno de interpretar questões de outras disciplinas. O desconhecimento do 
que seja leitura e dos processos sócio-cognitivos nela envolvidos leva as 
pessoas a construírem um conceito limitado desta ação de linguagem. 
(PAOLINELLI; COSTA, 2009).  
 

 
Neste sentido, é papel do professor despertar no aluno o gosto pela leitura de 

maneira que este possa adquirir o conhecimento e motivar o prazer em ler. Para tanto, o 

professor precisa destacar os conteúdos em que o aluno mais gosta ou se sente apto a 

descobrir e envolver o que está por trás da leitura. Usar a metodologia adequada, de modo a 

refletir e analisar o pensamento, o senso crítico que a leitura proporciona ao aluno. 
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Além disso, o aluno pode refletir sobre cada texto discutido, apreendendo assim, as 

informações e ideias contidas nele, interessando-se por leituras interativas, reflexivas e 

discursivas e aplicando recursos que incentivem o aluno o gosto por leitura de vários estilos, 

procurando adotar textos de diferentes contextos que proporcionam a ele um aprendizado, 

verdadeiro, eficaz e eficiente. 

O professor precisa usar métodos e interpretações que facilitem o entendimento, 

apontado no texto e utilizar livros com leituras interessantes em que despertem o hábito de ler; 

aplicar músicas contextualizadas em que o conteúdo ajude a atrair o interesse pela leitura e 

também possam ser usados os textos e suas interpretações, facilitando ao aluno a 

compreensão do texto abordado. 

 
 

O professor de Português deve estar familiarizado com a história do ensino 
da Língua Portuguesa no Brasil, com a história da alfabetização, da leitura e 
da literatura na escola brasileira. Pois só assim poderá perceber-se num 
processo que não começa nem se encerra nele, e poderá, no mesmo gesto, 
tanto dar sentido aos esforços dos educadores que o precederam, como 
ainda sinalizar o caminho dos que o sucederão. (LAJOLO, 2000, p.22). 
 

 
O papel do professor na sala de aula não se limita apenas em produzir 

conhecimentos, mas também fazer com que esses conhecimentos tenham sentidos reflexivos 

na educação e que proporcionem aos alunos traçarem os seus próprios caminhos, sucedendo 

em ações positivas dentro da própria educação. 

 

 

4.1 ENTENDENDO O AMBIENTE DE LEITURA NA SALA DE AULA 

 

 

O ensino de Língua Portuguesa vem sofrendo grandes transformações visíveis ao 

longo do tempo. Não é difícil olhar longe e perceber que tínhamos o ensino modelado em 

normas e regras ao invés de ser algo prazeroso. Nos dias atuais, não é permitido um ensino de 

língua distante da realidade em que o aluno está inserido, ele deve acontecer de forma 

reflexiva e nada melhor do que a leitura para uma seleção dessas variedades. 

O processo de ensino e aprendizagem de uma disciplina não deve estar preso ao 

currículo escolar, mas sim livre e significativo, capaz de possibilitar ao aluno uma nova 

postura em relação ao saber já construído. 
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 Assim, o trabalho com a leitura, no espaço escolar, assume um papel que vai além 

do ato de decodificar. Desse modo, o processo de leitura dá-se num movimento de idas e 

vindas entre as histórias individuais e coletivas dos leitores, diante das marcas linguísticas e 

culturais trazidos no próprio texto. Kleiman (1997), afirma essa interação que se deve ao fato 

de leitor e autor serem “sujeitos sociais” e fazerem da leitura algo “dinâmico” , onde o leitor é 

considerado um sujeito ativo. 

O trabalho com Língua Portuguesa nas escolas brasileiras aparece ainda distante dos 

fatores que interagem e completam nossa língua. O estudo gramatical domina todo o ensino se 

esquecendo de toda a dinamicidade da gramática internalizada, estando, assim, desvinculado 

da realidade da qual o aluno está inserido. Negar ao nativo de uma língua informação do 

mundo ao seu redor, é abrir uma porta para o abandono. É preciso despertar no processo de 

ensino e aprendizagem, o gosto pela leitura, pois, só através dela é que se consegue ampliar o 

conhecimento globalizado. Diante do exposto, pode-se notar as dificuldades que os alunos, 

em especial, da rede pública encontram na leitura. 

O exercício da leitura deve acontecer no espaço escolar no âmbito completo em que 

o aluno tenha a necessidade e a vontade de se relacionar com o que está escrito. É importante 

que o educador entenda que ler é uma interação e absorção de um mundo, por isso deve 

existir diversidades de textos para que o aluno possa escolher o mais apropriado ao seu gosto 

e a sua realidade, só assim poderá minimizar os problemas na aquisição da leitura. A sala de 

aula é um ambiente adequado à prática da leitura. Assim, ler é imprescindível para aprender a 

interagir com a prática da língua portuguesa e de todas as áreas do conhecimento.  

 
 

Poder ler, Isto é, compreender e interpretar textos escritos de diversos tipos 
com diferentes intenções e objetivos contribui  de forma decisiva para 
autonomia das pessoas, na medida em que a leitura é um instrumento 
necessário para que nos manejemos com certas garantias em uma sociedade 
letrada.( Sole, 1998, p. 18) 
 

 

Para se aprender uma língua no sentido de escrever bem e corretamente é necessário, 

antes de tudo, ler sobre a cultura desse povo, dialogando, e interagindo, buscando aprender e 

usar corretamente os empregos gramaticais da Língua Portuguesa da norma padrão. 

A leitura para ser bem absorvida e proveitosa e, para que possa ser entendido o seu 

conteúdo, é necessário o conhecimento através de um processo contínuo que vai ser 

construído passo a passo na sala de aula, com a ajuda do professor. Para Ponte, (2007, p.21) 

“Aprende-se a língua falando, dialogando,lendo, numa interação constante com as outras 
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pessoas, num processo contínuo que vai da fala natural para as construções formais da 

linguagem vigente”. 

Quanto aos empecilhos e as dificuldades encontradas na leitura, estes residem em 

adotar a ideia em que as questões financeiras são problemas enfrentados como a aquisição de 

um livro. As condições econômicas e histórico-culturais da herança popular condizem 

também com a realidade das dificuldades encontradas dos alunos em se interessarem pela 

leitura. 

Os questionamentos, quanto à leitura e o  prazer de ler extraídos dela apontados no 

trabalho, servem de fundamento para revelar as falhas e serem sanadas e resolvidas na sala de 

aula em conjunto com os professores e colaboradores do sistema escolar.  

A deficiência de ler nos alunos, hoje é muito alta, e isto pode causar uma falta de 

desenvolvimento cultural e social para o seu crescimento na formação de sua cidadania, visto 

que esta é de grande importância em nossas vidas para a construção de um mundo melhor. 

Dentro dessa perspectiva é que se propõe é um trabalho de leitura ligado ao cotidiano do 

aluno, para que proporcione uma formação de leitores aptos a enfrentarem os desafios do 

mundo social. 

É com a leitura que as dificuldades de interpretação, de  questionamentos são 

sanadas, já que a  reflexão, o pensamento e a imaginação serão trabalhadas na educação 

escolar.  

 Assim, a leitura torna-se um verdadeiro jogo linguístico em que o leitor se vale não 

só do que está explícito, mas também se insere no texto, a partir do seu conhecimento de 

mundo, informações implícitas, através de pressupostos e inferências. Sobre isso, as autoras já 

citadas apontam que “o leitor deve acrescentar conhecimentos extra àquilo que vem dito 

liberalmente”. 

Desta forma, cabe ao professor, através da prática e do exercício da leitura, 

incentivar a seus alunos com a utilização de diversos recursos como uma boa biblioteca, salas 

apropriadas e confortáveis para manusear bons livros, ,proporcionando-lhes o livre arbítrio em 

garantir que eles façam as suas escolhas literárias e, assim, possam ser melhores avaliados. 

Esta ideia é reforçada pelo próprio PCN (1997; 53): 
 
 

 “A leitura é um processo pelo qual o leitor realiza um trabalho ativo de 
construção do significado do texto, a partir dos seus objetivos, do seu 
conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a 
língua”. 
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Dessa forma, a leitura de bons livros desperta o senso crítico e permite que o aluno 

reflita sobre as formas de ver o mundo de culturas diferenciadas. Assim, através de um bom 

livro, o aluno desperta o gosto pela leitura e desenvolve as diferentes formas de imaginação e 

a dinâmica oferecida pelo escritor, absorvendo conhecimentos diversificados.  

Além disso, a atividade de leitura só será motivadora se o conteúdo estiver ligado 

aos interesses do aluno, de modo que ele procure através desta leitura  objetivos, e  possa  

dizer que o interesse por ela  também serve para que possa caracterizar algo imprescindível na 

vida, na qual a leitura vai desempenhar  o papel principal.     

 

 

5 COMO DESPERTAR O GOSTO PELA LEITURA NA SALA DE AULA COM A AJUDA 

DO PROFESSOR 

 

 

Ensinar a ler não é tarefa apenas do professor de Português, geralmente isto fica 

evidente. O professor de português é quem deve interpretar os assuntos referentes a outras 

disciplinas e o aluno vai entender junto com o professor essas diferenças. Então ler e aprender 

a gostar da leitura não é só tarefa do professor de português, tem que haver uma 

interdisciplinaridade.  

Os passos do professor que acompanha o aluno leitor têm que está adiante, pois, 

além de verificar os erros do aluno ao ler e escrever deve buscar os significados e as formas 

de construção da leitura. Neste caso, essa parte é feita com acompanhamento da linguagem 

que está por trás da leitura. 

Então, o que fazer para desenvolver o gosto pela leitura? Propostas de atividades: 

escolher o tema para ser desenvolvido; estudar o tema; mostrar o benefício; revelar sobre os 

aspectos sócio-culturais do tema; destacar as intenções do autor, de moda que haja uma nítida 

interação entre o leitor e o texto lido. 

A prática da leitura precisa ser feita com muita segurança, assim o professor 

desenvolve o conteúdo com dinamicidade e análise do domínio do discurso, se não for dessa 

maneira impossibilita o progresso da leitura. 

 
  

Há uma interação do leitor com o texto, e este por não ser um sistema 
fechado e definido, é permeado de vazios, que são preenchidos e 
atualizados pelo leitor de acordo com o momento, as circunstâncias e suas 
experiências, ou seja, com aquilo que elas chamam de horizontes. O que 
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determina o valor de uma obra literária é justamente a capacidade de alterar 
ou expandir o horizonte de expectativas do leitor. (BORDINI; AGUIAR, 
1988, p.82) 
 

 
De acordo com o conceito dos autores citados acima, pode-se observar que a 

explanação das críticas é uma excelente forma de desenvolver um texto rico em informações, 

e contradições e se torna atrativo ao aluno. Assim, o aluno será também levado a desenvolver 

questionamentos produtivos e produzirá opiniões formadora de ideias. 

É preciso fazer do aluno um ser alfabetizado, que possa identificar as letras e 

transformar em palavras o que ouve, despertar o prazer e a crítica consciente.  Rubem 

Alves, comenta: 

 

 
[...] de tudo o que as escolas podem fazer com as crianças e os jovens, não 
há nada de importância maior que o ensino do prazer da leitura. Todos 
falam na importância de alfabetizar, saber transformar símbolos gráficos em 
palavras. Concordo. Mas isso não basta. É preciso que o ato de ler dê 
prazer. As escolas produzem, anualmente, milhares de pessoas com 
habilidade de ler mas que, vida a fora,não vão ler um livro sequer. Acredito 
piamente no dito do evangelho: “No princípio está a Palavra...” É pela 
palavra que se entra no mundo humano. (2008, p.61) 
 

 

 Para ler e entender o texto é preciso dominar a técnica da leitura e assim, pensar, 

interpretar e refletir sobre o que o texto, promovendo uma interação entre o leitor e o autor do 

texto.  

Cumprir somente o currículo que a escola pede, muitas vezes, omite e esconde o que 

despertaria o prazer no aluno em ler aquilo que agrada ao professor. Uma leitura obrigatória 

na realização das atividades escolares devem ser selecionadas com base no estudo prévio, sob 

pena de não ser realizada pelo aluno de forma atrativa e prazerosa e, que nesses casos, não 

acrescentam em nada o seu conhecimento. Os leitores não se formam com leituras escolares 

de materiais escritos elaborados expressamente para a escola com a finalidade de cumprir as 

exigências de um programa. Os leitores se formam com a leitura de diferentes obras que 

contêm uma diversidade de textos que servem como ocorre nos contextos extra-escolares, 

para uma multiplicidade de propósitos: informar, entreter, argumentar, persuadir, organizar 

atividades,  
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 Dessa maneira, ler além de despertar o prazer de querer desvendar o novo e o segredo 

do conhecimento, cria um vínculo surpreendente e importante entre a “intimidade” do 

professor e aluno. Só que muitas escolas não seguem esta propostas sobre a leitura. 

 Para Vieira (1989) aponta que: 

 
 

 “A leitura, conforme vem sendo encaminhada na escola, não cumpre suas 
mais fundamentais funções”. Para a professora, a escola não consegue 
trabalhar a leitura nem no sentido de oferecer prazer ao aluno. Geralmente 
atividades de leitura são elaboradas para preencher brechas nas aulas de 
Língua Portuguesa, para atribuição de nota, ou simplesmente por uma 
questão de imposição ou “modismo” (acreditar numa nova pedagogia de 
ensino de língua) sem qualquer embasamento teórico e organização para a 
prática da leitura. 
 

 

 Portanto, ler é dominar o pensamento e a reflexão e, consequentemente,  escrever é 

expressar esse pensamento através dos símbolos; e compreender que essas atividades fazem 

parte do domínio da língua e da linguagem numa interação social entre os indivíduos de uma 

comunidade escolar e social. 

  A ação e o ato de ler é uma relação entre o indivíduo e o mundo ao seu redor e não 

uma ação mecânica; essa atividade faz relação com a interpretação do texto analisado e 

desvendando os significados implícitos nele. O texto mantém relação com o homem do 

presente, passado e futuro. A leitura é um processo de significação e construção do saber 

omitido dentro dela que envolva todos na  mesma esfera. 

 

 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Como se vê, a leitura é imprescindível ao aluno, pois cria um clima de oportunidades 

em crescer e desenvolver suas próprias interpretações e críticas. Para este aluno que costuma 

ler é fundamental buscar aprender, conhecer e ampliar sua visão de mundo e através da leitura 

de livros saudáveis e, dessa maneira, os assuntos possam ser discutidos dentro da sala de aula 

e serem importantes para ampliar os conhecimentos. 

Espera-se que este trabalho tenha demonstrado as dificuldades e os motivos da falta de 

interesse do aluno em buscar a leitura como forma de interação e comunicação social, 

envolvendo a família, a escola, os pais e a comunidade escolar a se inserirem na 
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aprendizagem e no conhecimento desse aluno dentro de um ambiente propício à leitura, 

despertando-o e estimulando-o para uma consciência crítica. Neste caso, observou-se que o 

desinteresse condiciona a perda da criticidade e diminuindo as variadas interpretações e falta 

de imaginação do aluno, assim, é preciso que a leitura seja fonte de estímulo que desperte e 

leve o crescimento intelectual do aluno-leitor. 

Portanto, diante do exposto, acredita-se que o aluno que busca o conhecimento, 

através da leitura, no seu dia a dia é uma pessoa consciente de seu papel na sala de aula como 

formador crítico e cidadão que luta por melhores oportunidades de vida. 

Para que tudo isso aconteça, a motivação e o estímulo diário do professor na sala de 

aula ajudam a solucionar as dificuldades de se trabalhar a leitura com uma interação conjunta 

entre os professores e os alunos. Assim, com a ajuda de todos que fazem educação, pode-se 

encontrar formas estimulantes e prazerosas em ajudar o aluno a buscar a leitura como fonte de 

aprendizado e conhecimento. 
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