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RESUMO: O presente resumo tem como objetivo mostrar a importância da 
prática da leitura, buscando motivar o ensino da mesma nas series inicias, no 
início do ciclo da alfabetização das crianças.  Ao ingressarem no ambiente 
escolar, o mundo da leitura faz se necessário e, é assim através dela que o 
educando irá ampliar o seu vocabulário. A escola por sua vez, deve 
proporcionar ao aluno a possibilidade de conhecer os diversos gêneros textuais 
existentes, considerando suas finalidades, fazendo com que assim o mesmo se 
encante por este mundo. Este trabalho foi realizado através de pesquisas e 
referências bibliográficas, foram utilizados os livros dos seguintes autores: 
Paulo Freire, Regina Zilberman, Rosilene Callegari Carleti, Demerval Saviani, 
Marisa Lajolo, Carla Letuza Moreira e Silva, Ezequiel T. Silva. O resultado 
encontrado no presente estudo buscou despertar no educando o prazer pela 
leitura, fazendo com que o mesmo se torne um leitor assíduo, pois se constata 
que quanto mais cedo se criar o hábito da leitura, será maior a possiblidade do 
sujeito se tornar um adulto fascinado pela mesma. Considera-se, portanto, que 
o educador deve ser acolhedor e afetivo, e que utilize metodologias acessíveis 
aos alunos, buscando cada vez mais despertar no educando a satisfação pela 
leitura, pois se constata que a mesma é fundamental no ensino-aprendizagem 
e que ler significa ampliar horizontes, criar significados acerca do mundo em 
que vivem. 
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ABSTRACT: This abstract aims to show the importance of reading practice, 
aiming to motivate the teaching of the same in the initial series, at the beginning 
of the children's literacy cycle. When they enter the school environment, the 
world of reading becomes necessary, and through it, the learner will expand 
their vocabulary. The school, in turn, should provide the student with the 
possibility of knowing the various textual genres that exist, considering their 
purposes, making it the same for the world. This work was carried out through 
researches and bibliographical references, the books of the following authors 
were used: Paulo Freire, Regina Zilberman, Rosilene Callegari Carleti, 
Demerval Saviani, Marisa Lajolo, Carla Letuza Moreira e Silva, Ezequiel T. 
Silva. The result found in the present study sought to awaken in the student the 
pleasure of reading, making him become a frequent reader, because it is 
observed that the sooner the reading habit is created, the greater the possibility 
of the subject becoming an adult fascinated by it. It is considered, therefore, that 
the educator should be welcoming and affective, and that uses methodologies 
accessible to the students, seeking more and more to awaken in the student the 
satisfaction for reading, since it is verified that it is fundamental in teaching-



learning and to read means broadening horizons, creating meanings about the 
world in which they live. 
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INTRODUÇÃO 

 A escola é o primeiro ambiente social de entrada da criança, o que implica no 

seu desenvolvimento físico, motor e emocional. É de suma importância que a 

escola elabore objetivos e metas de ensino, organizando seu trabalho 

pedagógico de acordo com a necessidade do aluno, proporcionando 

flexibilidade, segurança, acessibilidade e apoio para promover a aprendizagem 

no ambiente escolar, oportunizando, deste modo, condições de acesso e 

permanência  

O momento da leitura em si, não deve ser um complemento da aula, um 

passatempo para os alunos, ao contrário, precisa ocupar um espaço 

privilegiado, ser um momento estruturado e propício para que a mesma ocorra 

de maneira significativa. 

È de fundamental importância a garantia de uma escola que 
possibilite a cultura letrada, o acesso à alfabetização e ao domínio da 
língua – padrão a todas as crianças, pois somente assim ocorre a 
formação dos cidadãos, capazes de participar nos destinos da nação, 
interferir nas decisões e expressar seus pontos de vista (SAVIANI, 
1986, P.82). 
 

Em meio ao mundo que vivemos precisamos estar informatizados sobre 

o que acontece, buscando informações como em revistas, livros, jornais, 

internet entre tantos outros meios que existem de comunicação, e é através da 

leitura que temos a direção para elaborar novos conhecimentos, assim ler 

também significa ser contestado pelo mundo e por si mesmo. Portanto é na 

leitura que a criança consegue utilizar sua imaginação, buscando, assim, 

melhorias no seu progresso acadêmico.  

 
OBJETIVO GERAL 

Estimular no educando o prazer pela leitura, fazendo com que a mesma seja 

algo continuo no processo de ensino e aprendizagem, formando sujeitos 

críticos capazes de interpretar a realidade. 

   



METODOLOGIA 

 Este trabalho foi realizado através de pesquisas e referências bibliográficas, foi 

utilizado os livros dos seguintes autores: Paulo Freire “ Pedagogia da 

autonomia: saberes necessários a prática educativa”, Regina Zilberman “ A 

literatura infantil na escola”, Rosilene Callegari Carleti: “ A leitura: Um desafio 

atual na busca de uma educação globalizada”, Dermeval Saviani: “ A cidadania 

que não temos”, Marisa Lojolo: “ Leitura em crise na escola: as alternativas do 

professor”, Carla Letuza Moreira e Silva “O trabalho com charges na sala de 

aula”, Ezequiel T. Silva “Unidades de Leitura: trilogia pedagógica”. 

 

 RESULTADOS 

O resultado encontrado no presente estudo buscou despertar no educando o 

prazer pela leitura, fazendo com que o mesmo se torne um leitor assíduo, pois 

se constata que quanto mais cedo se criar o hábito da leitura, será maior a 

possiblidade do sujeito se tornar um adulto fascinado pela mesma. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 No ambiente escolar a interação mediada entre professor e aluno se apresenta 

como parte importante para aprendizagem, desenvolvimento escolar e 

cognitivo em geral, já que através dessa interação se estabelecem vínculos 

afetivos e motivadores para as crianças, assim cabe ao docente observar e 

propor atividades que estimulem essa proposta, bem como o aprendizado. 

A maior parte da afetividade está voltada para as relações entre 

correções, tom de voz, olhares e posturas. É através desses vinculos emotivos 

que a criança desenvolve seu cognitivo, aumentando as chances de progresso 

na aprendizagem. 

Portanto, vemos que hoje as charges estão presentes nos vestibulares, 

Enem, concursos, entre outras provas importantes, por este motivo é de 

extrema importância que a mesma seja trabalhada nas escolas, para deste 

modo desenvolver um cidadão crítico capaz de analisar a realidade. 

Considera-se, portanto, que o educador deve ser acolhedor e afetivo, e 

que utilize metodologias acessíveis aos alunos, buscando cada vez mais 

despertar no educando a satisfação pela leitura, pois se constata que a mesma 



é fundamental no ensino-aprendizagem e que ler significa ampliar horizontes, 

criar significados acerca do mundo em que vivem. 
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