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Resumo - O presente trabalho focará a leitura e interpretação. Tem como objetivo 

debater e averiguar elementos que auxiliam ou interfiram no aprendizado. É 

evidente que o hábito de ler é decisivo para a formação do aluno. E que para 

melhor compreensão é importante acompanhar de perto as crianças nesse 

período de alfabetização. A partir de uma pesquisa bibliográfica de caráter 

qualitativo usando opinião dos autores, constata-se de que o aluno deve começar 

desde muito cedo a prática leitora. A influência da mediação do professor no 

processo de formação e o professor leitor estão associados a fortalecer a prática 

e a experiência de ler do aluno. Este processo de leitura inicia-se antes mesmo da 

escolarização, o interesse acontece de maneira espontânea. Começando pela 

família e terminando com a escola, ambos têm o dever de educar e preparar a 

criança para o mundo. Conclui-se, portanto que o habito de ler na infância é de 

extrema importância já que no decorrer de seu desenvolvimento isso a longo 

prazo contribuirá em sua interpretação textual.  
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Abstract - This paper will focus on reading and interpretation. It aims to discuss 

and ascertain elements that help or interfere with learning. It is evident that the 

habit of reading is decisive for the formation of the student. And that for a better 

understanding it is important to keep a close eye on the children in this period of 

literacy, from this, the student must begin the reading practice very early. The 

influence of teacher mediation on the training process and the teacher are 

associated with strengthening the learner's practice and reading experience. This 

process of reading begins before schooling, the interest happens spontaneously. 
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Beginning with the family and ending with school, both have a duty to educate and 

prepare the child for the world. 

Keywords: Reader; Reading; Interpretation. 

INTRODUÇÃO 

A leitura é um ato de grande importância para desenvolver o cognitivo, a 

imaginação e o raciocínio, ler, forma repertório, se produz sentido, aumenta 

condições de acesso à cidadania. A frequência da leitura amplia o conhecimento 

e fortalece a capacidade de percepção e argumentos de determinados conteúdos. 

Porém como se inicia esta prática? 

 “A formação do leitor se inicia nas suas primeiras leituras de 
mundo, na pratica de ouvir histórias narradas oralmente ou a partir 
de textos escritos, na elaboração de significados a partir de textos 
ouvidos e na descoberta de que as marcas impressas produzem 
linguagem” (CORSINO, 2009, p.57). 

O processo de formação do sujeito que lê, abrange a postura do ser social, 

momento em que ele se reconhece como leitor, conversa com o texto e consigo 

mesmo. 

Como incentivar esse hábito leitor e onde começar? No contexto familiar, pais 

leitores influenciam seus filhos ao hábito de leitura. A importância da família ao 

acompanhar o aluno é indispensável para o desenvolvimento da criança. A 

educação familiar é distinta da educação escolar, porém, ambas se 

complementam. A prática da leitura não está relacionada apenas ao aluno, mas 

também no professor mediador do processo. O ato da leitura vivenciada desde a 

formação inicial do docente é de suma importância para sua profissionalização. 

 Para se interpretar se faz necessário compreender, porém, é constatado 

frequentemente que o aluno lê e não entende o texto. Promover a compreensão e 

o interesse se faz indispensável à presença de um mediador nesse processo. 

Rubens Alves comenta: 

Na vida estamos envolvidos o tempo todo em interpretar. Um 

amigo diz uma coisa que a gente não entende. A gente diz logo: 

"O que é que você quer dizer com isso?” Aí ele diz de uma outra 



forma, e a gente entende. E a interpretação, todo mundo sabe 

disso, é aquilo que se deve fazer com os textos que se lê. Para 

que sejam compreendidos. Razão por que os materiais escolares 

estão cheios de testes de compreensão. Interpretar é 

compreender. (ALVES, 2004, p.23) 

Objetivos 

- compreender os processos envolvidos na compreensão leitora e sua associação 

com a aprendizagem. 

-Pôr em foco o papel do professor e da família nesse sistema de aprendizado. 

-construir entendimento de leitura e interpretação. 

-promover um trabalho de conscientização sobre a leitura e seus benefícios. 

 

Métodos  

Selecionamos o método de pesquisa bibliográfica, coletando informações de 

diversas contribuições científicas que serviram de base para a construção deste 

trabalho. Foram realizadas leituras, que refletem o tema da pesquisa, na qual 

analizamos e refletimos sobre a opinião dos autores. 

Diante de um método qualitativo, verificamos livros, internet, revistas e artigos e 

construímos informações necessárias para nossa problemática. 

 

Resultado 

O hábito de ler deve ser estimulado desde a infância. Ler fortalece o vinculo 

familiar, além de desenvolver o vocabulário a memória e o raciocínio. Possibilita a 

criança a conhecer melhor o mundo. 

Os maiores obstáculos da aprendizagem estão relacionados à dificuldade da 

interpretação e compreensão de textos. 



O intermédio da família e da escola influência no desenvolvimento do aluno. 

Criando-se situações em que o individuo leia e perceba o quanto é importante 

este ato. 

Considerações Finais  

Hoje a leitura e a interpretação é um fator indispensável para o futuro do 

individuo. Ler é compreender a vida. É na família que se tem o primeiro contato 

com a leitura, mas é na escola que se educa para a vida social. 

Espera-se que este trabalho contribua e leve conhecimento sobre a dificuldade do 

processo de leitura e interpretação, e que se evidencie a importância e a 

necessidade que este hábito reflete sobre nossa vida. 
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