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E que realmente a vida tem valor e que 

você tem valor diante da vida.” 
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  RESUMO 

 
 

Este trabalho de conclusão de curso atenta para o ensino da leitura nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental. Esta pesquisa teve por objetivo a investigação das 

estratégias de ensino utilizadas em sala de aula.  A pesquisa foi desenvolvida em 

uma instituição de ensino pública, em uma cidade de porte médio situada no norte 

do Paraná.  Esse trabalho teve como abordagem a pesquisa qualitativa, e foi 

estruturado por um questionário, o qual foi entregue para os professores das séries 

iniciais do Ensino Fundamental. Por meio dos questionários, respondidos pelos 

professores da instituição, foi possível observar como a leitura é ensinada na sala de 

aula e quais as estratégias que utilizam para ensiná-la. Para tanto, essa pesquisa 

apoiou-se em alguns teóricos, entre eles, Solé (1998), Duke e Pearson (2002) e 

Kleiman (1989) que tratam dessa temática.  

Palavras-chave: Leitura. Estratégias de Leitura. Ensino. 
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Pedagogy Graduation Work (Monograph). FAP – College of Apucarana. Apucarana-
Pr. 2017. 
 
 

ABSTRACT 
 
   
This work of completion of course for the teaching of reading in the initial years of 

Elementary School. This research aimed at an investigation of the teaching strategies 

used in the classroom. A survey was conducted at a public educational institution in a 

medium-sized city in the north of Paraná. This work had as a qualitative research 

approach, and was structured by a questionnaire, which was delivered to the 

teachers of the initial series of Elementary School. Through the questionnaires, 

answered by the teachers of the institution, it was possible to observe how the 

reading is taught in the classroom and what strategies they use to teach it. To that 

end, this research was based on some theorists, among them, Solé (1998), Duke 

and Pearson (2002) and Kleiman (1989) that deal with this theme.  

Keywords: Reading. Strategies of Reading. Teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho versará sobre as estratégias de ensino de leitura utilizadas 

em sala de aula aos alunos do Ensino Fundamental I. 

O interesse de pesquisar sobre o tema surgiu a partir de observações feitas no 

dia a dia em sala de aula, visto que é cada vez mais visível crianças com dificuldades 

no processo de leitura e na produção de bons textos. 

Com este trabalho pretende-se investigar e aprofundar os conhecimentos 

sobre as estratégias utilizadas pelos professores para o ensino de leitura em sala de 

aula nas séries do Ensino Fundamental I. Espera-se que essa pesquisa contribua 

para o crescimento profissional de todos os interessados na área, ou do professor, 

enquanto mediador do conhecimento, e também para a formação pessoal e 

intelectual dos leitores dentro da comunidade escolar e na formação de cidadãos 

críticos dentro da sociedade. 

A leitura se faz necessária em todos os momentos da nossa vida. Ela tem 

como finalidade a formação de leitores competentes e críticos e, consequentemente, a 

formação de escritores, pois a possibilidade de produzir textos eficazes tem sua 

origem na prática da leitura (GÓIS, 2012). 

De acordo com Góis (2012), é papel da escola, mostrar ao aluno a importância 

da leitura para sua vida, não só escolar, mas para toda a vida, pois indivíduos leitores 

são indivíduos sábios. E é função do professor ser o mediador nesse processo de 

conhecimento e aprendizado. O professor precisa apresentar métodos que facilitem, 

aos educandos, o entendimento nesse processo de leitura, incentivando e fazendo 

com que se interessem cada vez mais pelo ato de ler, pois o ato de ler, leva o aluno a 

compreensão do texto lido, para que, a partir desse ponto ele seja capaz de construir 

novos significados e produzir outros e bons textos. 

A escola e a família precisam estar sempre incentivando as crianças a lerem. 

Quando a criança tem contato com o mundo da leitura desde cedo, e vê seus pais 

praticando esse ato, mais facilmente se tornarão leitores. 

A leitura abre novos caminhos aos alunos, trazendo conhecimento de mundo e 

permitindo um posicionamento crítico diante da realidade de cada um. A prática da 

leitura permite que sejam abertos novos caminhos para o desenvolvimento cognitivo. 

Um leitor assíduo se desenvolve bem em todas as áreas, pois saberá interpretar e 
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saber reconhecer o sentido das palavras e diferenciar o contexto de cada texto lido. 

(GÓIS, 2012) 

A partir da pesquisa bibliográfica, chegou-se ao seguinte problema de 

pesquisa: Quais as estratégias utilizadas em sala de aula para o ensino de leitura no 

Ensino Fundamental I? 

Sendo assim, esta pesquisa tem como foco conhecer e analisar as 

estratégias de ensino de leitura utilizadas em sala de aula aos alunos do Ensino 

Fundamental I. Para atender o objetivo geral, foram propostos os seguintes objetivos 

específicos: aprofundar os conhecimentos sobre as estratégias utilizadas pelos 

professores para o ensino de leitura em sala de aula no Ensino Fundamental I; 

investigação dos métodos utilizados pelos professores para o ensino de leitura nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental I e avaliar os dados coletados com base na 

fundamentação teórica. 

Este trabalho busca debater quatro capítulos: no primeiro, uma breve revisão 

da história da leitura relata que a mesma era vista em diferentes formas e finalidades e 

com o passar do tempo à leitura foi se tornando um marco essencial na vida de todos 

os indivíduos. O segundo capítulo trata da Leitura na Escola, que abordará o que é 

leitura, como ela pode ser ensinada e como os professores e a família podem 

incentivar as crianças a serem leitores assíduos, para que possam usufruir da leitura 

na construção de bons textos, na interpretação dos mesmos e se tornarem cidadãos 

críticos. O terceiro capítulo é sobre as Estratégias de Leitura, que busca mostrar 

métodos facilitadores para o ensino da leitura, tornando assim a aprendizagem mais 

significativa e de fácil absorção pelos educandos. E o quarto e último capítulo, refere-

se às metodologias do ensino da leitura, o qual mostrará alguns métodos para ensinar 

a leitura e como é a relação professor/aluno no quesito do ensino da leitura. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Uma Breve Revisão da História da Leitura 
 

Pinheiro e Alves (2012) afirmam que a leitura é uma das práticas mais 

importantes e fundamentais no processo educativo. Ela é vista como meio para que 

o sujeito consiga acessar conteúdos e informações de diversas esferas do 

conhecimento. 

Segundo Brito (2003 apud PINHEIRO; ALVES, 2012, p.99): 
 

A leitura além de servir de fonte de aquisição de informação, 
apresenta uma natureza política e ideológica, sendo capaz, em 
alguns casos, de moldar o indivíduo a agir de acordo com 

determinado modo de ver o mundo. 
 

A prática da leitura foi vista de diferentes formas e variadas finalidades ao 

longo da história da educação, por exemplo, na Babilônia segundo relatos históricos 

e arqueológicos foi onde tudo começou, com as primeiras inscrições do que viria a 

consumar o nascimento de uma prática revolucionária – a leitura.  

De acordo com Denipoti (1996), na Idade Média a leitura surge em virtude 

do cristianismo. O ensino da leitura nessa época era feita através da leitura de 

orações e textos religiosos.  

No início do aprendizado, a leitura era indissociável da palavra e da 

repetição. No processo de ensino um dos textos mais utilizados era o verso: 

“Domine, lábia mea aperies [...], que significa, Senhor, abre meus lábios, [e minha 

boca publicará tuas palavras]”.  (ALEXANDRE-BIDON, 1989 apud DENIPOTI, 1996, 

p. 988). 

Segundo Chartier (1988 apud ABREU, 1999), a grande revolução da leitura 

iniciou-se a partir do século IX nos mosteiros e a partir do século XIII nas 

universidades europeias e dai para a sociedade leiga.  

Não foi Gutemberg quem de fato revolucionou a leitura no Ocidente, já que, 

inicialmente, a prensa de tipos móveis não provocou nenhuma grande revolução na 

forma do livro ou no modo de leitura. 

A grande revolução consiste num processo no qual um número crescente de 

leitores passa de uma prática de leitura oral, para uma leitura visual, totalmente 

silenciosa. Embora esses estilos de leitura tivessem existido na Antiguidade grega e 
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romana, foi durante a Idade Média que a leitura silenciosa foi conquistada pelos 

leitores ocidentais.  

A possibilidade de ler silenciosamente é um marco de grande importância. A 

leitura silenciosa criou a possibilidade de ler mais rapidamente e ler textos mais 

complexos. 

Para Chartier (1988 apud ABREU, 1999), a revolução na leitura antecedeu a 

revolução no livro, o qual na Idade Média, o livro manuscrito foi substituído pelo livro 

impresso, o rolo de leitura pelo códex, ambas foram igualmente importantes, pois 

imaginemos que a nova forma dada a palavra escrita foi trazida à tona por uma nova 

forma de leitura nas comunidades cristãs. 

Dessa forma, a leitura passou a ser uma atividade comum a uma grande 

parte da sociedade, já que as pessoas alfabetizadas passaram a ter possibilidades 

de adquirir livros. 

O que podemos verificar, nos estudos sobre a leitura no passado, é que há 

uma grande riqueza de fontes e possibilidades que, ao serem estudadas permitem o 

acesso a diferenças culturais no tempo, onde os historiadores buscaram mostrar as 

diferenças e suas implicações que a leitura proporcionou nas sociedades. 

Nas palavras de Darnton (1989 apud DENIPOTI 1996, p.212): 
 

A leitura não se desenvolveu em uma só direção, a extensão. 
Assumiu muitas formas diferentes entre diferentes grupos sociais em 
diferentes épocas. Homens e mulheres leram para salvar suas 
almas, para melhorar seu comportamento, para consertar suas 
máquinas, para seduzir seus enamorados, para tomar conhecimento 
dos acontecimentos de seu tempo, e ainda, simplesmente, para se 
divertir. 

 

Percebe-se aqui que, a leitura repercutiu em todos os âmbitos sociais, em 

todos os meios e contextos aonde os leitores desejavam e, automaticamente, era 

exigida tal postura.  

A partir do ano de 1970, a história da leitura tornou-se um campo de estudos 

muito produtivo. Na França, com a matriz da historiografia ou nova história foi 

desenvolvido o interesse por novos objetos de estudo, entre eles a prática de leitura 

que foi se transformando de acordo com a construção social de cada época. 

Com o advento do romantismo literário e das feiras de livros acontecendo no 

século XVIII nas cidades europeias, a leitura tornou-se muito popular e com grande 

importância na sociedade. 
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Desta forma, faz-se necessária uma breve revisão da história da leitura no 

Brasil. 

 

2.1.1 História da Leitura no Brasil 
 

Souza Filho (2011) relata que, no Brasil Colônia, a leitura ou o ato de ler era 

permitido a poucos: aos portugueses que aqui chegaram aos senhores de engenho 

e seus filhos e as pessoas ligadas à administração da colônia, aos jesuítas e ao 

clero. Já aos escravos e empregados, dos nobres, o direito à leitura não lhes eram 

oferecidos. 

Até meados do século XIX, não existiam livros. Nessa época havia pouco 

material de leitura. Os materiais disponíveis para leitura eram textos 

autobiografados, relatos de viagens, cartas familiares, certidão de casamento, 

registros de nascimento, alguns títulos de propriedades e a Bíblia que também servia 

como manual de leitura nas raras escolas que existiam. 

As escolas primárias praticamente não existiam, os escravos eram excluídos 

dessa prática e para a mulher era dada uma educação geral. Nessa época, durante 

a colonização, as práticas escolares eram feitas nos engenhos e nos núcleos das 

fazendas por capelães, padres e mestres-escolas.  

No ano de 1808, a coroa portuguesa mudou-se para o Brasil e trouxe 

consigo algumas mudanças para a língua falada no Brasil e concomitantemente no 

ensino da leitura e escrita. 

De acordo com Galvão e Batista (1998, p.2): 
 

A partir do século XIX, com a implantação da imprensa régia em 
1808, o Brasil iniciou sistematicamente a impressão de livros. Até 
então, não só na escola, mas nas diversas instâncias sociais, eram 
raros os objetos disponíveis para a leitura, haviam poucos lugares 
onde se poderia adquirir esses objetos (bibliotecas e livrarias só 
existiam nas cidades mais populosas) e, consequentemente, poucos 

eram os leitores. 
 

Com a divulgação diária de folhetins com romances no Jornal do Comércio, 

a população passou a tomar gosto pela leitura e a imprensa escrita passou a ser 

veiculada como meio de entretimento. Esse romance-folhetim impulsionou diversos 

autores a publicarem suas obras e lançar seus nomes para o público. 
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Da década de 20 até meados da de 50, do século passado, foram 

produzidos diversos livros de leitura e algumas editoras focaram na produção de 

livros didáticos, causando várias reformas de ensino em diversos Estados, sendo 

uma delas a adoção do ensino seriado. No início do século XX, mais de 80% da 

população ainda é analfabeta, causando uma vergonha nacional. (GALVÃO; 

BATISTA, 1998). 

Assim, novos métodos de ensino foram discutidos no país sob a influência 

do movimento da Escola Nova1. Modos de ler novos e diferenciados como a leitura 

silenciosa, foram adotados pelas escolas. 

Nessa época, no Brasil acontecia um expressivo crescimento das editoras, 

aumentando o público leitor. A produção de livros de literatura crescia cada vez 

mais, conquistando vários leitores. Entre as décadas de 1950 e 1970, aumentaram 

os números de bibliotecas populares, inclusive as ambulantes e livrarias em várias 

cidades do país.  

Percebe-se então que a leitura teve uma grande evolução. Na 

contemporaneidade, a leitura é muito praticada por várias pessoas. Porém, ainda 

existe um número significativo de pessoas que não têm o hábito da mesma. 

 

2.2 Leitura na Escola 
  

Segundo Kleiman (2011 apud GÓIS, 2012), quando falamos em leitura, logo 

vem à mente a decodificação de palavras, de símbolos, de sinais. A leitura é o ato 

de ler, de fazer dar sentido a um texto, é ter capacidade de interpretar letras, 

símbolos, figuras e palavras. 

A aprendizagem da leitura é extremamente importante para se 

compreendermos o mundo em que vivemos e é fundamental para a formação 

intelectual, nos permitindo ampliar horizontes, dando acesso a inúmeras 

informações, ideias e sonhos. (SILVA; KOHN, 2016). 

A leitura nos acompanha desde os primeiros anos de vida, quando 

começamos a balbuciar, soletrar as primeiras palavras e tentamos decifrar nos 

                                                 
1
 No Brasil, as ideias da Escola Nova foram inseridas em 1882 por Rui Barbosa (1849-1923). O grande nome do 

movimento na América foi o filósofo e pedagogo John Dewey (1859-1952). John Dewey, filósofo norte 

americano influenciou a elite brasileira com o movimento da Escola Nova. Para John Dewey a Educação, é uma 

necessidade social. Por causa dessa necessidade as pessoas devem ser aperfeiçoadas para que se afirme o 

prosseguimento social, assim sendo, possam dar prosseguimento às suas ideias e conhecimentos. (HAMZE, 

2017).  
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livros, nas revistas, nos jornais, o que está escrito. E também é a forma mais antiga, 

eficaz e importante de adquirir conhecimentos. Tentamos compreender o mundo e 

tudo o que está a nossa volta com um simples olhar em uma figura, ou imagem, na 

linguagem dos mais velhos, nos sons, e até mesmo no canto dos pássaros.  

De acordo com Martins (1994 apud GÓIS, 2012), a leitura se realiza a partir 

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

imagem, um acontecimento.  

Dessa forma: 

 

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

 A leitura se faz necessária em todos os momentos de nossa vida, pois sem 

ela a compreensão do mundo em que vivemos se torna vazia e sem sentido. É um 

ato que depende de estímulo e motivação, se tornando essencial para a construção 

de conhecimentos, além de gerar uma opinião crítica.  

Para Koch (2009 apud GÓIS, 2012), ler é uma atividade em que cada um 

interpreta da sua maneira, dá um sentido próprio ao que se está lendo e coloca o 

conhecimento já adquirido dentro dessa leitura para poder decodificar, analisar e 

interpretar de acordo com a visão de cada leitor:  

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

 

Assim, o desejo pela leitura é adquirido com o tempo e com a prática. A 

escola tem um papel fundamental nesse contexto, e é a partir dela que o indivíduo 

tem o contato direto com a produção da leitura. É ela a responsável em criar e 

promover estratégias para que ocorra o interesse dos educandos pelo ato de ler. 

 Para Góis (2012), o professor que é o mediador dessa prática deve ter em 

mente que formar leitores ativos não é somente ensinar o aluno a decodificar os 
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símbolos e sim possibilitar e dar condições de ir além, de criar hábitos e estratégias 

para que se chegue a uma aprendizagem significativa. O professor ensinando 

estratégias estará direcionando o educando a se tornar um leitor que seja capaz de 

entender a diversidade de textos existentes no cotidiano e a partir daí, levantar 

questionamentos, hipóteses que levem a adquirir novos conhecimentos.  

De acordo com Martins (1994 apud GÓIS, 2012, p.34): 

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

 

Percebe-se mais uma vez a necessidade do professor ser o mediador para 

criar as condições básicas onde o aluno adquira a aprendizagem adequada por meio 

da leitura.  

Segundo Câmara (2009), acredita-se que o aluno só saberá a importância 

da leitura se criar o hábito e sentir o prazer em ler.  

Como o aluno irá executar uma boa leitura se o professor não demonstrar 

interesse pela mesma? É de suma importância um professor que seja apaixonado 

pela leitura, não uma mera decodificação ou repetição de palavras. 

Para Cagliari (1999 apud ROCHA; MELO; LOPES, 2012), a criança que se 

interessa pela leitura vai conseguir sanar as diversas dificuldades que aparecerão no 

dia a dia em sala de aula. O professor deve levar em consideração que a função da 

escola não é apenas de ensinar a ler palavras, frases e textos, e sim levar à criança 

a ter um contato diário com a leitura, fazendo com que ela use a mesma em suas 

práticas sociais. 

Estar em contato com a leitura e com os livros faz com que a criança viva no 

mundo imaginário das fantasias, onde a realidade se torna um conto de fadas. A 

leitura quando constante ajuda na familiaridade com a escrita, facilitando a 

alfabetização e a fixação da grafia correta das palavras. 

Ensinar os educandos a ler por meio das histórias infantis faz com que a 

alfabetização se torne muito mais prazerosa e simples e ao mesmo tempo formar 

leitores assíduos e escritores criativos, já que, segundo Morais (1996, p.201), “a 
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aprendizagem da leitura é um produto cultural, baseado sem dúvida em capacidades 

naturais, mas pressionado por aquilo que as famílias e as instituições educacionais 

oferecem à criança”.  

A educação não deve ser dividida em partes, deve ser utilizada como um 

todo. No entanto, o professor alfabetizador deve iniciar o processo de desvendar o 

interesse pela leitura desde o primeiro contato com as letras. Ele deve incentivar a 

criança a ler, pois assim surgirá o interesse pelos livros. 

Segundo Souza (2004 apud GONÇALVES, 2013), o professor deve realizar 

atividades diferentes, procurando conhecer os gostos de seus alunos e a partir disso 

escolher um livro ou história que se encaixe nas necessidades da criança, 

despertando nela o interesse pela leitura. 

Silva (2002 apud OLIVEIRA et al, 2009) aborda que a leitura está presente 

em todas as classes sociais. Ler é um direito de todos, e ao mesmo tempo, um 

instrumento que combate a alienação e a ignorância. A leitura como função social 

deve estar relacionada com uma liberdade na leitura por prazer.  

A leitura é muito importante na formação social do indivíduo. O caminho para 

formação de leitores inicia-se na infância com a ajuda e o incentivo dos pais e dos 

professores. Ter uma rotina de leitura e deixar que a criança traga seus próprios 

livros para a escola é uma ótima maneira de estimular a criança ao hábito de ler. 

De acordo com Vieira (2004 apud BOTINI; FARAGO, 2014) além da escola, 

a família também faz parte do processo de leitura. Tendo o hábito de ler diariamente 

estarão inserindo em seus filhos o gosto pela leitura e farão com que os mesmos se 

tornem leitores também. A família que não tem o hábito de ler, os filhos poderão 

entender que a leitura não é importante e prazerosa, pois é cobrada apenas no 

ambiente escolar onde com as regras estipuladas e rígidas fazem os educandos 

perderem o interesse pela leitura. 

 Arana et al (2013) analisam que em boa parte dos casos, o indivíduo não 

recebe apoio ou incentivo em casa para desenvolver o hábito pela leitura. Muitas 

vezes pela situação financeira da família não ser adequadamente suficiente para 

manter tal costume, outras vezes pelo círculo vicioso que passa de pai para filho, 

pois onde os pais não leem os filhos provavelmente não lerão também. Daí entra a 

escola, suprindo, complementando essa brecha.  

Assim, “quanto mais os pais leem, mais chances seus filhos têm de se 

tornarem também leitores. Segundo estudo francês o exemplo dos pais é tão forte 
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que, em alguns casos, sobrepõe-se à escolaridade ou a profissão dos filhos”. 

(RIBEIRO, 2003, p.141). 

Percebe-se a importância do trabalho da leitura na família ou responsáveis 

às crianças. Quando eles estimulam os pequenos à leitura, os mesmos chegam à 

escola, amparados e contextualizados, no mundo dos livros. 

A escola exerce um papel importante na formação de bons leitores. Mas 

existem ainda muitos alunos desinteressados pela leitura, talvez por conta da prática 

pedagógica, talvez pela falta de incentivo. Duas causas importantes podem explicar 

esse fator, a baixa remuneração que não permite que a família e a escola adquiram 

livros e a vida corrida que não deixa tempo para a leitura. 

De acordo com Martins (1982 apud OLIVEIRA et al, 2009), os educadores 

precisam conhecer os limites de sua ação e repensar sua prática profissional para 

que passem a agir de forma objetiva e coerente em face dos desafios que a 

realidade apresenta. 

Para poder ler, é preciso saber ler. Para gostar de ler, também é preciso 

saber ler. Cabe à escola incentivar os educandos á leitura. Quanto mais lê, mais 

conhecimento se adquire, e poderá cada vez mais ampliar seu vocabulário e se 

tornar um cidadão com senso crítico. 

Para isso, as escolas devem contar com estratégias específicas para o 

trabalho com a leitura e assim levar o aluno à competência leitora.  

 

2.3 Estratégias de Leitura 
 

Como citado, nesta parte do trabalho serão expostas o que são e quais as 

principais estratégias de leitura mais utilizadas nas escolas, especificamente no 

Ensino Fundamental I.   

As estratégias de leitura são métodos utilizados pelos leitores para adquirir a 

informação ou ainda atividades para facilitar o processo de compreensão da leitura. 

Deste modo pode-se definir que as estratégias de leitura são: 

 
Se estratégias de leitura são procedimentos e os procedimentos são 
conteúdos de ensino, então é preciso ensinar estratégias para a 
compreensão dos textos. (...) no ensino elas não podem ser tratadas 
como técnicas precisas, receitas infalíveis ou habilidades específicas. 
(...) por isso ao ensinar estratégias de compreensão leitora, entre os 
alunos deve predominar a construção e o uso de procedimentos de 
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tipo geral, que possam ser transferidos sem maiores dificuldades 
para situações de leitura múltiplas e variadas. (SOLÉ,1998, p.70). 
 

Os professores devem utilizar essas estratégias para facilitar a leitura e a 

compreensão de textos, facilitando o aprendizado do aluno. Além disso, o educador 

deve ter conhecimento técnico a respeito das estratégias de leitura que vão utilizar, 

para que não prejudiquem o ato de ler e o aprendizado dos alunos. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais: primeiro e segundo 

ciclos do ensino fundamental de Língua Portuguesa (BRASIL, 2000, p.53) “uma 

estratégia de leitura é um esquema para reter, avaliar e utilizar informação. É um 

recurso para descobrir significados enquanto se lê”. 

Segundo Solé (1998) é através da utilização das estratégias de leitura que 

os professores podem formar leitores autônomos, capazes de decifrar textos 

diversos, indagar sobre sua própria compreensão, estabelecer relações com o que lê 

e o que faz parte do seu acervo pessoal e etc.  

As estratégias são as ferramentas necessárias para o desenvolvimento da 

leitura proficiente. Solé (1998) cita como estratégias fundamentais: a) previsão ou 

antecipação que diz respeito ao conhecimento prévio que o leitor possui a respeito 

daquilo que lê; b) inferência: dar novo sentido ao texto com base nos seus 

conhecimentos prévios; c) verificação: confirmação ou não das hipóteses 

levantadas; d) seleção: classificar as informações como útil ou não para a 

compreensão do texto. 

Solé (1998) propõe o uso das estratégias de leitura em três momentos: o 

antes, o durante e o depois da leitura.  

Atividades de estratégias antes da leitura: a antecipação do tema ou ideia 

principal (motivação para a leitura) pode ser feita a partir de elementos paratextuais 

como, título, subtítulo, exame de imagens, de saliências gráficas, levantamento do 

conhecimento prévio sobre o assunto e expectativas em função do suporte, da 

formatação do gênero, e da instituição responsável pela publicação. (SOLÉ, 1998). 

Atividades de estratégias durante a leitura: confirmação, rejeição ou 

retificação das antecipações ou expectativas criadas antes da leitura; localização ou 

construção do tema ou da ideia principal; esclarecimentos de palavras 

desconhecidas a partir da inferência ou consulta do dicionário; formulação de 

conclusões implícitas no texto, com base em outras leituras; experiências de vida, 
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crenças, valores; formulação de hipóteses a respeito da sequencia do enredo; 

identificação de palavras-chave; busca de informações complementares; construção 

do sentido global do texto e relação de novas informações ao conhecimento prévio; 

identificação de referências a outros textos e a indução a inferências, e a busca da 

verificação para suas hipóteses. (SOLÉ, 1998). 

Atividades de estratégias para depois da leitura: construção da síntese 

semântica do texto, ou seja, explicar em que consiste sua ideia principal; utilização 

do registro escrito para melhor compreensão, como por exemplo, um resumo; troca 

de impressões a respeito do texto lido; relação de informações para formar 

conclusões; avaliação crítica das informações ou opiniões emitidas no texto; e a 

formulação e resposta de perguntas sobre o texto lido. (SOLÉ, 1998). 

Ao descrever essas estratégias, pode-se observar que elas são vistas como 

um processo abrangente de compreensão que se manifesta por meio de quaisquer 

formas de linguagem, verbal e não verbal. Sobre o desenvolvimento das estratégias 

de leitura, SOLÉ (1998, p.173) afirma que: 

 
Promover atividades em que os alunos tenham que perguntar, 
prever, recapitular para os colegas, opinar, resumir, comparar suas 
opiniões com relação ao que leram, tudo isso fomenta uma leitura 
inteligente e crítica, na qual o leitor vê a si mesmo como protagonista 

do processo de construção de significados.  
 

Enfim, as estratégias de leitura precisam desenvolver competências para a 

compreensão leitora, tendo em vista, que um leitor que compreende o que está 

lendo, atinge sucesso na aprendizagem e para que isso aconteça o professor deve 

utilizar as estratégias como facilitadoras desse ensino. 

Duke e Pearson (2002 apud CANTALICE, 2004) também identificaram seis 

tipos de estratégias de leitura que as pesquisas realizadas têm sugerido como 

auxiliares no processo de compreensão:  

1- Predição: antecipa, prevê os conteúdos do texto utilizando os 

conhecimentos já existentes para facilitar a compreensão; 

2- Pensar em voz alta: ler em voz alta; 

3- Estrutura textual: auxilia os alunos a aprenderem a usar as características 

dos textos, como cenário, problema, meta, ação, resultados, resolução e tema, como 

um procedimento auxiliar para compreensão e recordação do que foi lido; 

4- Representação visual: formação de uma imagem mental do conteúdo; 
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5- Resumir: seleção e destaque das informações mais importantes do texto; 

6- Questionar: elaboração de perguntas para uma melhor compreensão da 

leitura. 

De acordo com Duke e Pearson (2002 apud CANTALICE, 2004), as 

estratégias de leitura podem ser utilizadas antes, durante e depois da leitura. Na pré-

leitura, é feita uma análise completa do texto. Durante a leitura as informações 

importantes são selecionadas, e é estabelecida uma relação entre as informações 

apresentadas no texto com as informações que foram tiradas antes de ler o texto, a 

fim de compreender o conteúdo. Depois da leitura é analisado o significado da 

mensagem que o texto quer passar e a verificação das perspectivas apresentadas 

para o tema. 

As estratégias de leitura são válidas e muito importantes no processo de 

compreensão dos textos. Por meio delas pode-se ter um melhor desenvolvimento da 

capacidade leitora. Compreender os textos é a base fundamental para que os alunos 

se insiram no universo dos livros e se tornem leitores assíduos. 

Segundo Kleiman (1989), a compreensão de textos envolve processos 

cognitivos múltiplos, justificando, assim, o nome de faculdade que era dado ao 

conjunto de processos, atividades, recursos e estratégias mentais próprios do ato de 

compreender. Por isso, refletir sobre o conhecimento e controlar os processos 

cognitivos constituem-se no caminho certo para a formação de um leitor que 

descobre e faz inferências às informações e significados por meio de estratégias de 

leitura. Ela ainda aborda que a leitura é um ato social, entre dois sujeitos (leitor e 

autor), que interagem entre si. 

E para complementar, Kleiman (1989) relata que a compreensão dos textos 

escritos exige a compreensão de frases, de intenções, de motivações e objetivos. 

Envolve muitas dimensões no ato de compreender, incluindo vários aspectos 

linguísticos. 

Espera-se que o aluno, após ter lido um texto demonstre a compreensão do 

mesmo através de uma conversa, de um debate, de um reconto ou por escrito de 

uma maneira geral e não reduzida, que ele saiba localizar as informações 

específicas do texto e como utilizá-las para construir a ideia central do texto. Espera-

se também que o aluno leia textos com conteúdos (assunto) e forma (gênero) que 

ele já conheça e consiga resgatar seu significado e compreender sua ideia principal. 
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O uso das estratégias na leitura pode formar leitores competentes, que por 

iniciativa própria é capaz de selecionar trechos que circulem socialmente ou aqueles 

que podem atender a uma necessidade sua. Pode formar alguém que compreenda o 

que lê, que possa aprender a ler também o que não está escrito, identificando 

elementos implícitos, estabelecendo relações entre o texto que está lendo com outro 

texto já lido. É um trabalho árduo que pode envolver todos os alunos, inclusive 

aqueles que ainda não sabem ler convencionalmente.  

Mas, como trabalhar ou aplicar estas estratégias de leitura apresentadas até 

aqui? Para responder esta pergunta é preciso abordar algumas metodologias, 

praticadas pelos professores, para que o ensino e aprendizagem dos alunos tenham 

efeitos.    

 

2.4 Metodologias do Ensino da Leitura 
 

O acesso ao aprendizado da leitura apresenta-se como um dos múltiplos 

desafios da escola e, talvez, como o mais valorizado e exigido pela sociedade. Ao 

pensar em escola, é praticamente pensar na leitura e associá-la a esta grande 

missão: ensinar o aluno a ler e escrever.  

Foucambert (1997 apud FERREIRA; DIAS, 2002) defende a ideia de que o 

aprendizado da leitura só se tornará eficiente a partir do momento que o educando 

perceber que a escrita não terá valor se a leitura não for eficaz. A leitura e a escrita 

devem caminhar juntas para que o aprendiz perceba de uma forma diferente a visão 

que se tem de mundo. Para isso o autor propõe um projeto de leiturização, no qual 

além dos professores e da escola outras unidades da sociedade como a família, 

bibliotecas, empresas, também sejam responsáveis pelo ensino da leitura. 

Kramer (2001 apud FERREIRA; DIAS, 2002) também acredita que o acesso 

à leitura é um direito do cidadão, e por isso exige um projeto realizado por toda a 

sociedade. Ela também defende a ideia de que a escola não deve assumir sozinha, 

o compromisso de ensinar leitura. 

Percebe-se então que tanto Foucambert (1997) quanto Kramer (2001), 

distribuem a responsabilidade de ensinar leitura com os vários setores da sociedade, 

tirando o peso da escola e dos professores. Esse pensamento, de que seja a escola 

a principal fonte de ensino e aprendizagem da leitura não pode continuar tão 

genérico.  
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Collins e Smith (1980 apud SOLÉ, 1998) afirmam que é necessário ensinar 

diversas estratégias que podem contribuir para a compreensão leitora e propõe um 

ensino em três etapas.  

Na primeira etapa, o professor serve como modelo para o aluno mediante 

sua própria leitura: ele lê em voz alta, comenta os processos que vão permitir ao 

aluno compreender o texto e comenta as dúvidas que encontra. Na verdade, é nesta 

primeira etapa que o educador se apresenta como leitor competente ao seu aluno. 

Onde o profissional tem o papel de ensinar o gosto pela leitura, sendo ele próprio um 

bom leitor e amante dos textos lidos.  

 A segunda etapa é a de participação do aluno, no qual o professor vai 

formular perguntas sobre o texto lido, para assim facilitar a compreensão. Mas isso 

não quer dizer que o professor deva se inibir, ele precisa estar lá para intervir de 

forma segura no que os alunos necessitarem. Nesta etapa ainda, é possível 

trabalhar a oralidade e o senso crítico de cada aluno.  

Por último é a etapa da leitura silenciosa, na qual os alunos irão realizar 

sozinhos, as atividades que anteriormente fizeram com a ajuda do professor. Esse 

modelo de compreensão leitora ditado por Collins e Smith (1980) requer menor 

controle por parte do professor e maior controle do aluno, fazendo com que este seja 

o maior responsável em entender o texto lido. Nesta etapa, o aluno é levado a 

compreender sua responsabilidade enquanto sujeito numa sociedade leitora. 

Por isso Baumann (1990 apud SOLÉ, 1998) já afirmou que o professor só 

será eficiente quando criar responsabilidade no progresso dos alunos, esperando 

que estes aprendam. O professor precisa conhecer os objetivos de sua aula, precisa 

selecionar as atividades e comandar a situação de aprendizagem, mostrando, 

falando, demonstrando, descrevendo e ensinando o que deve ser aprendido. 

Assim, ele divide o método de ensino da compreensão leitora em cinco 

etapas: 

1- Introdução: o professor explica aos alunos os objetivos daquilo que será 

trabalhado e a forma em que serão úteis para a leitura; 

2- Exemplo: nessa etapa exemplifica-se a estratégia a ser trabalhada 

mediante um texto, o que ajuda os alunos a entenderem o que vão aprender; 

3- Ensino direto: o professor mostra, explica e descreve a habilidade em 

questão, dirigindo a atividade. Os alunos respondem às perguntas e elaboram a 

compreensão do texto, mas o professor é o encarregado do ensino; 
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4-  Aplicação dirigida pelo professor: os alunos devem colocar em prática a 

habilidade aprendida sob a supervisão do professor. Este deve acompanhar os 

alunos e ensinar novamente caso haja necessidade; 

5- Prática individual: o aluno deve utilizar independentemente a habilidade 

com material novo. 

Para facilitar a formação de leitores é necessário que o professor seja um 

leitor atualizado e participante. É fundamental que os alunos vejam seu professor 

interessado na leitura para que desperte o desejo de fazer o mesmo. 

Além de ser um leitor assíduo o professor tem que estar a par dos interesses 

de leitura de seus alunos. Ciente disso, o professor deve buscar leituras que possam 

se adequar ou complementar o que vai ser trabalhado em sala de aula. 

Frantz (2011 apud SILVA, 2016, p.43) declara que: 

 
Resumindo, poderíamos dizer que a relação professor-texto-leitor 
exige, em primeiro lugar, que o professor seja um leitor competente e 
entusiasmado, que tenha conhecimento de um acervo literário 
significativo que amplie seu próprio universo cultural para poder 
partilhar com seus alunos suas descobertas e para ter condições 
de sugerir leituras significativas a seus alunos. Para tanto deverá 
conhecer também os interesses de leitura mais comuns à faixa etária 
daqueles, as fases de leitura, níveis de leitura etc. O professor não 
apenas sugere, mas também estimula seu aluno através dos mais 
diversos recursos ou técnicas. 

 
A relação professor-aluno-leitura constrói-se a partir de muitos aspectos. A 

leitura praticada depende da intervenção do professor diariamente, pois ele é o 

maior conhecedor da capacidade linguística de seus alunos. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2001), para 

formar leitores precisa-se de condições favoráveis para a prática de leitura, que não 

se restringe apenas aos recursos materiais disponíveis. Algumas dessas condições 

são: 

- 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; 

- Planejar as atividades diárias garantindo que as de leitura tenham a 

mesma importância que as demais; 

- Possibilitar aos alunos a escolha de suas leituras; 
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- 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; 

- Construir na escola uma política de formação de leitores no qual todos 

possam contribuir com sugestões para desenvolver uma prática constante de leitura 

que envolva o conjunto da unidade escolar. 

Na escola, as atividades mais frequentes usadas para a compreensão leitora 

são as de resumir, sublinhar as ideias principais e formular perguntas sobre o texto. 

Na maioria das vezes essas atividades estão incorporadas no livro-texto ou são de 

iniciativa do professor. Essas atividades orientadas pelo professor ajudam o aluno a 

chegar às informações que precisam, porém quando os próprios alunos elaboram os 

instrumentos de exploração do texto, a compreensão leitora se torna mais eficaz. 

(COLOMER; CAMPS, 2002). 

Para melhorar o ensino da compreensão leitora o professor precisa fazer 

com que os alunos tenham um papel mais ativo, elaborando instrumentos e 

maneiras efetivas de realizá-los. 

Outro método de compreensão leitora citada por Alvermann et al (1990 apud 

COLOMER; CAMPS, 2002), se baseia na atividade de discussão do texto, no qual 

os alunos devem participar e interagir com o professor. Esse método ajuda os 

estudantes a enriquecerem sua compreensão ao ouvir as interpretações dos demais, 

reforça a memória a longo prazo, e contribui para melhorar o pensamento crítico. 

Afferbach e Jonsthon (1983 apud COLOMER; CAMPS, 2002) propõem um 

método para ensinar a abordar o texto: 

1- Elaborar uma hipótese inicial: dar uma olhada no texto, formar uma ideia 

do conteúdo e comparar com a posterior leitura; 

2- Praticar a enumeração: se depois de ler o texto o leitor não conseguiu 

formar uma ideia clara do que diz, pode fazer uma leitura rápida e enumeras 

elementos como frases, palavras relacionadas e etc; 

3- Localizar o tema de que trata o texto e o que é dito sobre ele: ler 

rapidamente e extrair o tema. 

Smith (1999) e Solé (1998) se baseiam na ideia de que os professores 

precisam se envolver com a leitura enquanto objeto de conhecimento, 

compreendendo os processos cognitivos e o modo como o educando aprende. Para 
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isso os professores precisam de uma formação continuada, valorizando o seu saber 

pedagógico prévio. 
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3 METODOLOGIA 
 

Para Fonseca (2002 apud GERHARDT; SILVEIRA, 2009), metodologia é o 

estudo sistemático, pesquisa, investigação, ou seja, é o estudo da organização dos 

caminhos a ser percorridos para se fazer uma pesquisa científica.  

Este trabalho trata da Leitura, em especial nos anos iniciais e tem como 

problema de pesquisa: Quais as estratégias utilizadas em sala de aula para o ensino 

de leitura no Ensino Fundamental I? Seu objetivo é identificar como são feitos os 

incentivos às práticas de leitura, para conhecer e analisar as estratégias de ensino 

utilizadas em sala de aula aos alunos do Ensino Fundamental I. Nesse sentido, 

adotou-se como abordagem a pesquisa qualitativa, que trará informações e dados 

que permitirão aos pesquisadores, conhecer as estratégias metodológicas utilizadas 

nas escolas no processo de ensino-aprendizagem. 

 De acordo com Bogdan e Biklen (1982 apud LUDKE; ANDRÉ, 1986) a 

pesquisa qualitativa cogita o contato direto e a longo prazo do pesquisador com o 

ambiente e a situação que está sendo investigada, através de um trabalho intensivo 

de campo. Tem como principal instrumento o pesquisador: esta característica dispõe 

o contato direto do pesquisador com o ambiente de estudo. 

Para Richardson (1999 apud CUNHA, 2008, p.103) a pesquisa qualitativa 

proporciona: 

 
Uma oportunidade única de ir além das aparências superficiais do dia 
a dia. Também, permite fazer uma análise teórica dos fenômenos 
sociais baseada no cotidiano das pessoas e em uma aproximação 
crítica das categorias e formas como se configura essa experiência 

diária.  
 

 Para Duarte (2002) as pesquisas de caráter qualitativo exigem a realização 

de entrevistas, quase sempre longas e semiestruturadas. Nesses casos, a definição 

de critérios segundo os quais serão selecionados os sujeitos que vão compor o 

universo de investigação é algo essencial, pois interfere diretamente na qualidade 

das informações a partir das quais será possível construir a análise e chegar à 

compreensão mais ampla do problema delineado. 

 

 

 



28 
 

3.1 Local da Pesquisa 
 

A pesquisa foi realizada em uma Instituição Municipal de Ensino 

Fundamental I e Educação Infantil que funciona em tempo integral das sete horas e 

trinta minutos às dezesseis horas e trinta minutos. A instituição é considerada de 

porte médio.  

As características da Instituição são: 14 (quatorze) salas de aula, uma sala 

de informática que divide seu espaço com a sala multifuncional, banheiros para os 

alunos, sendo 5 (cinco) femininos e 5 (cinco) masculinos, banheiros para os 

professores sendo um masculino e um feminino, um banheiro com acessibilidade, 

uma sala especificamente para os materiais do projeto Mais Educação, que também 

é usada para os professores ministrarem aulas de reforço e também fazerem hora 

atividade, uma cozinha bem espaçosa e um refeitório, banheiro para as merendeiras 

e uma dispensa para os mantimentos, uma quadra coberta. A escola possui rampas 

de acesso para cadeirantes. Essa instituição atende 300 (trezentos) alunos, que são 

divididos em: duas salas de Pré I (alunos de quatro anos), duas salas de Pré II 

(alunos de cinco anos), duas salas de 1º ano, duas salas de 2º ano, duas salas de 3º 

ano, duas salas de 4º ano, duas salas de 5º ano e uma sala multifuncional que 

atende 13 (treze) alunos. Funciona com 50 funcionários: uma diretora, duas 

coordenadoras, uma secretária, vinte e um professores, duas professoras PSS, três 

estagiárias, um professor de apoio, um professor de educação física, um professor 

de musicalização, um professor de dança, um professor de artes marciais, um 

professor de inglês, e os professores que trabalham com o projeto Mais Educação, 

com as oficinas de Português, Atletismo, Matemática, Desenho, Xadrez, três 

merendeiras e sete auxiliares de serviços gerais. Esta instituição possui um aluno de 

inclusão (deficiente auditivo) e por esse motivo os alunos têm uma vez na semana 

aula de Libras que é ministrada por dois professores surdos mudos, acompanhados 

pela supervisora do CAME (Centro de Apoio Multiprofissional Escolar). Também 

conta com o apoio do mesmo para o atendimento com psicopedagoga e psicólogas 

para o atendimento aos alunos de Educação Infantil e demais séries. Boa parte dos 

alunos dessa Instituição vem da zona rural dos arredores do Distrito, utilizando o 

transporte escolar. A Escola conta com dois ônibus, e três Kombi que fazem esse 

transporte, portanto ainda fazem parte da escola os motoristas. 
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3.2 Participantes da Pesquisa 

 

Os participantes da pesquisa foram dez professores, que lecionam com as 

turmas do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto anos do Ensino Fundamental I 

da Instituição Municipal de Ensino em uma cidade de porte médio situada no norte 

do Paraná. 

 

3.3 Instrumento 

 

O instrumento utilizado para coleta de dados nessa pesquisa foi um 

questionário.  

 
O questionário pode ser definido como a técnica de investigação 
composta por um número mais ou menos elevado de questões 
apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o 
conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, 
expectativas, situações vivenciadas etc. (GIL, 1999 apud CHAER; 
DINIZ; RIBEIRO, 2009, p.10) 
 

O questionário é um meio de obter respostas às questões que os 

participantes da pesquisa preenchem. Ele pode conter questões abertas e/ou 

fechadas. As questões abertas possibilitam respostas mais completas e variadas e 

as fechadas maior facilidade na tabulação de dados. Cervo e Bervian (2002 apud 

OLIVEIRA, 2011). 

Marconi e Lakatos (1996 apud OLIVEIRA, 2011) definem o questionário 

estruturado como várias perguntas ordenadas que serão respondidas sem a 

presença do pesquisador. O questionário permite alcançar um maior número de 

pessoas, é mais econômico, e as questões possibilitam uma interpretação mais 

uniforme dos respondentes o que facilita a tabulação e análise dos dados. 

Com este questionário foi possível obter informações necessárias para 

contribuir com a pesquisa e conclusão do trabalho. 

 

3.4 Procedimento de Pesquisa 

 

O questionário foi entregue a equipe pedagógica da Instituição de Ensino. 

Na sequência o questionário foi entregue para as professoras envolvidas na 



30 
 

pesquisa. As participantes tiveram um prazo de 5 (cinco) dias para responder. Após 

o prazo estipulado o questionário foi recolhido pela pesquisadora para coleta de 

dados.  
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
Com este questionário, buscou-se compreender a visão dos professores dos 

anos iniciais sobre a leitura, abordando questões referentes à importância da mesma 

e como ela é ensinada. 

A primeira pergunta do questionário refere-se ao entendimento  dos 

professores quanto à contribuição da leitura para a formação do indivíduo. O gráfico 

1 apresenta os resultados obtidos. 

 

Gráfico 1 – Contribuição da leitura de gêneros textuais para a formação do indivíduo 

 

 
Fonte: Autora da pesquisa, 2017. 

 

Na questão 1, ao falar da contribuição da leitura de gêneros textuais para a 

formação do indivíduo, foi constatado que 60% dos professores consideram que a 

leitura de gêneros textuais contribui para a formação do indivíduo. E os outros 40% 

acham que contribui muito. 

Santos (2011, p.6), relata: 

 
É de suma importância o professor trabalhar os diversos tipos e 
gêneros que fazem parte do cotidiano, para que os alunos possam 
compreender que o texto é construído diariamente nos momentos de 
comunicação tanto escrito quanto oralmente. 
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Trabalhar com gêneros textuais permite ainda a articulação das atividades 

entre as áreas de conhecimento, contribuindo diretamente para o aprendizado 

significativo de prática de leitura, produção e compreensão.  

A segunda pergunta do questionário refere-se à quantidade de livros que os 

professores leem em média por mês. O gráfico 2 apresenta os resultados obtidos. 

 

Gráfico 2 – Quantidade de livros que os professores leem em média por mês 

 

 
Fonte: Autora da pesquisa, 2017. 

 

Com este gráfico pode-se concluir que 80% dos professores participantes 

leem 2 a 3 livros em média por mês; 10% leem mais de 10 livros e os outros 10% 

não leem nenhum. 

É importante que o professor seja um leitor assíduo, pois o professor que 

gosta de ler, que gosta de livros, que sente prazer e a incentiva, consegue com 

maior facilidade estimular seus alunos e fazer com que eles também sintam prazer 

pela leitura e se tornem leitores assíduos e críticos. 

Assim, Lajolo (1986 apud SCHWARZBOLD, 2011, p.53)  enfatiza que, 

 
Se a relação do professor com o texto não tiver um significado, se ele 
não for um bom leitor, são grandes as chances de que ele seja um 
mau professor. E, à semelhança do que ocorre com ele, são 
igualmente grandes os riscos de que o texto não apresente 
significado nenhum para os alunos, mesmo que eles respondam 
satisfatoriamente a todas as questões propostas.  
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O professor-leitor aumenta as chances de instigar seus alunos a tornarem-se 

bons leitores.  

A terceira pergunta do questionário se refere às leituras realizadas pelos 

professores durante sua formação profissional e se eles a consideram importantes. 

 

Gráfico 3 – Leituras realizadas pelos professores durante sua formação profissional 
 

 
Fonte: Autora da pesquisa, 2017. 

 

Dos professores que participaram da pesquisa, todos responderam que as 

leituras realizadas na formação profissional foram muito importantes. 

Fica evidente que as leituras realizadas durante a formação profissional são 

de suma importância. Quando o professor lê, ele adquire informações antes 

desconhecidas e as utiliza para trabalhar em sala de aula. 

Reforça-se aqui, a importância em ter o gosto pela leitura para assim, passar 

ou transmiti-lo aos educandos. É importante observar esse gráfico, pois o mesmo 

apresenta a consciência de 100% dos professores sobre a necessidade da leitura 

durante o processo de estudos e formação profissional. 

A pergunta quatro do questionário refere-se à leitura e com que frequência 

ela é trabalhada em sala de aula. O gráfico a seguir mostra o resultado coletado.  
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Gráfico 4 – Qual a frequência que a leitura é trabalhada em sala de aula 

 

 

Fonte: Autora da pesquisa, 2017. 

 

Em relação ao trabalho com a leitura em sala de aula, 50% dos professores 

trabalham a leitura três ou mais vezes na semana, 40% trabalham todos os dias e 

apenas 10% trabalham duas vezes na semana. 

O professor é o grande responsável em implantar conceitos de leitura e por 

isso ele deve trabalhá-la em sala de aula diariamente e constantemente. 

(GONÇALVES, 2013). 

Pode-se perceber que a maioria dos professores trabalha e incentiva a 

leitura constantemente em sala de aula. Isso faz com que os alunos se tornem 

leitores assíduos e críticos. 

A quinta pergunta do questionário está se referindo aos incentivos às 

práticas de leitura e se estes ocorrem. O gráfico mostra o resultado obtido. 
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Gráfico 5 – Incentivos às práticas de leitura 

 

 

Fonte: Autora da pesquisa, 2017. 

 

Em relação ao incentivo da leitura pode-se concluir que todos os professores 

incentivam constantemente a leitura. 

Para Zilberman (1995 apud Góis 2012), a leitura ocupa um lugar muito 

importante na aprendizagem. Quando estimulada e exercitada sempre pelos 

professores, ela intervém nos setores intelectuais como a manifestação escrita e oral 

do estudante. 

Por isso, é papel do professor ensinar e motivar o aluno para que ele adquira 

o hábito da leitura.  

A pergunta seis do questionário procurava saber se os alunos escolhem os 

livros que desejam ler. O gráfico abaixo mostra os resultados obtidos. 
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Gráfico 6 – Escolha dos alunos aos livros que desejam ler 

 

 

Fonte: Autora da pesquisa, 2017. 

 

Nesta pergunta, 50% dos professores responderam que os alunos sempre 

escolhem o que desejam ler e os outros 50% disseram que, às vezes, os alunos 

escolhem. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares de Língua Portuguesa (2000), é 

de extrema importância que a escola possua uma biblioteca bem equipada, com 

diversos materiais para as crianças utilizarem sempre que necessário as quais 

possam escolher os livros que pretendem ler. 

É importante também que os professores acompanhem seus alunos à 

biblioteca para a escolha de livros, demonstrando, mais uma vez, sempre o  prazer 

pelo ato de ler.  

A sétima pergunta do questionário refere-se ao trabalho com leitura e se ela 

contribui para o processo de ensino aprendizagem. Segue abaixo o gráfico com os 

resultados obtidos. 
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Gráfico 7 – Contribuição da leitura no processo de ensino aprendizagem 

 

 

Fonte: Autora da pesquisa, 2017. 

 

Todos os professores consideram que o trabalho com leitura contribui muito 

para o processo de ensino aprendizagem. 

Assim, Gonçalves (2013, p.11) relata que: 

 
É algo crucial para a aprendizagem do ser humano, pois é através da 
leitura que podemos enriquecer nosso vocabulário, obter 
conhecimento, dinamizar o raciocínio e a interpretação. Com a 
leitura, o leitor desperta para novos aspectos da vida em que ainda 
não tinha pensado, desperta para o mundo real e para o 
entendimento do outro ser. Assim os seus horizontes são ampliados. 

 

A leitura é de grande importância no processo de ensino aprendizagem, pois 

desenvolve a capacidade intelectual do indivíduo. 

A questão oito do questionário trata da leitura e se ela contribui para a 

formação de leitores competentes. O gráfico abaixo retrata os resultados obtidos. 
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Gráfico 8 – Contribuição da leitura para a formação de leitores competentes 

 

 

Fonte: Autora da pesquisa, 2017. 

 

Nesta questão, considerando a leitura como fator responsável, foi 

constatado que todos os professores consideram que a leitura contribui muito para a 

formação de leitores competentes. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs – (BRASIL, 

2000, p.53): 

 
O trabalho com a leitura tem a finalidade de formar leitores 
competentes, capazes de compreender o que leem e que 
identifiquem os elementos implícitos, estabelecendo, assim, relações 
entre o texto que leem e outros que já foram lidos e que estejam 
atentos à diversidade de sentidos que podem ser atribuídos ao texto. 

 

A escola precisa se preocupar com o processo de formação de leitores, para 

que esses alunos se tornem indivíduos críticos e capazes de valorizar a leitura. 

A questão nove do questionário refere-se ao interesse dos alunos pela 

leitura. O gráfico abaixo apresenta o resultado coletado. 
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Gráfico 9 – Interesse dos alunos pela leitura 

 

 
Fonte: Autora da pesquisa, 2017. 

 

No gráfico acima, é possível perceber que 60% dos alunos encontram-se 

interessados pela leitura, enquanto os outros 40% às vezes se interessam pela 

leitura. 

É importante que o professor busque estratégias e metodologias que façam 

os alunos a se interessarem cada vez mais pela leitura.  

Foram propostas nesse questionário duas questões abertas. De acordo com 

Chagas (2000, p.4): “nas questões abertas, os respondentes ficam livres para 

responderem com suas próprias palavras, sem se limitarem a escolha entre um rol 

de alternativas”. 

Fica clara a importância das questões abertas no questionário. Os indivíduos 

que respondem as perguntas ficam livres para expor sua opinião sem se limitar a 

alternativas. 

Mattar (1994 apud CHAGAS, 2000) expõe algumas vantagens sobre as 

questões abertas: 

-   Estimulam a cooperação; 

- Permitem avaliar melhor as atitudes para análise das questões 

estruturadas; 

-  São muito úteis como primeira questão de um determinado tema porque 

deixam o respondente mais à vontade para a entrevista a ser feita; 
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-  Têm menor poder de influência nos respondentes do que as perguntas 

com alternativas previamente estabelecidas. 

A questão de número dez era a seguinte: Quais estratégias você utiliza para 

ensinar a leitura?  

A maioria dos professores escolhe textos e livros de acordo com a faixa 

etária dos alunos. Após a escolha dos mesmos é feita leitura individual, coletiva, 

silenciosa e pela professora para um melhor entendimento para a formação pessoal 

e social do indivíduo. Várias estratégias são utilizadas para estimular a leitura em 

sala de aula, como exemplo: histórias contadas usando fantoches pelo professor e 

pelo aluno; rodas de leitura, reconto de histórias pelos alunos, músicas, 

dramatizações, resumos, pesquisas, leituras compartilhadas, leituras de imagens, 

rodízios de livros, sacolas viajantes. Tudo isso é feito para a melhor compreensão da 

leitura para que os alunos se sintam motivados a se tornarem leitores assíduos, 

despertando neles a imaginação e a criatividade. 

A questão de número onze era: O que é leitor competente para você, 

enquanto educador? 

Na maioria das respostas o leitor competente é aquele que além de ler com 

entonação e fluência, explora as palavras do texto e interage com a história, 

fazendo-se personagem atuante, atribuindo e extraindo significados do que lê.  

É aquele que está sempre em busca de novos conhecimentos e novos 

horizontes, que sabe interpretar o que lê e tem um posicionamento particular sobre o 

que está lendo, que tem prazer em ler, e que é capaz de analisar criticamente o que 

está lendo, que entende as entrelinhas do texto. Enfim, um leitor competente é 

aquele que se apropria da leitura para buscar novos conhecimentos, e compreende 

o que lê. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa, desde o início, teve como objetivo conhecer e investigar as 

estratégias que são utilizadas em sala de aula para o ensino da leitura. Verifica-se 

que o processo de ensino da leitura é um tanto complexo e necessita de atenção 

especial dos professores, que devem procurar estratégias para facilitar o 

aprendizado da mesma. A pesquisa iniciou-se por meio de revisão bibliográfica e 

terminou com a pesquisa de campo. 

Com a revisão bibliográfica pode ser considerado que, acerca do gosto pela 

leitura, encontram-se muitos caminhos a serem tomados, porém, para colocá-los em 

prática necessita-se de recursos e estratégias para que isso aconteça. 

Nesse sentido, a realização desta pesquisa na área da Leitura, possibilitou 

perceber o quanto é importante introduzi-la na vida da criança, pois forma indivíduos 

com senso crítico, desenvolve a imaginação e a criatividade e melhora 

constantemente o vocabulário. 

Cumpre observar também que para ensinar a leitura é preciso utilizar 

estratégias que facilitem o aprendizado da mesma, e incentivem as crianças a se 

tornarem leitores assíduos e que assim possam entender a importância que há no 

ato de ler. 

Foi possível compreender também que a leitura contribui para a formação de 

leitores competentes e é muito útil para o processo de ensino aprendizagem, 

devendo ser trabalhada constantemente em sala de aula. 

Com a pesquisa de campo, foi possível identificar com qual frequência a 

leitura é trabalhada em sala de aula, bem como o que motiva o aluno no momento 

da leitura. Ainda percebeu-se como acontecem os incentivos, comprovando assim, 

que os incentivos acontecem e que o professor é o grande responsável pelo mesmo. 

Também foram identificadas na pesquisa quais as estratégias que cada 

professor, dos anos iniciais do Ensino Fundamental, utiliza para ensinar a leitura, e 

como ela ocorre. Pode ser constatado que a leitura silenciosa, a coletiva, a individual 

e a realizada pelo professor acontece na maioria das vezes.  

Vale ratificar que o professor precisa se dedicar e valorizar a leitura no 

momento em que está mediando o conhecimento para seus alunos. Portanto, a 

utilização dos livros de maneira adequada a cada faixa etária fará com que o aluno 

sinta o prazer pela leitura. 
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Esta pesquisa colaborou para que os professores introduzam a leitura desde 

o início da vida escolar do aluno, fazendo com que eles tomem o gosto pela mesma 

e se tornem leitores competentes. 

A pesquisa mostrou quais as estratégias que são utilizadas pelos 

professores para o ensino da leitura e auxiliou no modo de como a leitura pode ser 

introduzida na vida da criança, e como ela é de extrema importância no processo de 

ensino aprendizagem. 

Desta forma, reafirma-se aqui que todos, na sociedade, carregam uma 

parcela de responsabilidade quando o assunto for leitura. Desde a família até os 

professores precisam se ater para esse tema.  
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APÊNDICE A – Modelo de questionário 
 

 
 

Nome:_____________________________________________________________ 

Série que leciona:___________________________________________________ 

Formação em:_______________________________  

Quanto tempo você leciona?____________ 

 

Questionário: 

Tema: O ensino da leitura nas escolas no Ensino Fundamental I 

 

1) A leitura de gêneros textuais contribui para a formação do indivíduo? 

(  ) Contribui 

(  ) Contribui muito 

(  ) Contribui pouco 

(  ) Não contribui 

 

2) Quantos livros em média você lê por mês? 

(  ) 2 a 3 

(  ) 4 a 6 

(  ) 7 a 9 

(  ) Mais de 10 

(  ) Nenhum 

 

3) O que você acha das leituras realizadas durante sua formação profissional? 

(  ) Muito importante 

(  ) Pouco importante 

(  ) Não foram importantes 

 

4) Com que frequência a leitura é trabalhada em sala de aula? 

      (  ) 1 vez por semana 
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      (  ) 2 vezes por semana 

      (  ) 3 ou mais vezes na semana 

      (  ) Todos os dias 

 

5) Os incentivos, às práticas de leitura, acontecem? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Ás vezes 

 

6) Os alunos escolhem os livros que desejam ler? 

     (  ) Sim, sempre 

     (  ) Não 

     (  ) Ás vezes 

 

7)  O trabalho com leitura contribui para o processo de ensino aprendizagem? 

(  ) Sim, contribui muito 

(  ) Sim, contribui pouco 

(  ) Não contribui 

 

8) A leitura contribui para a formação de leitores competentes? 

 
     (  ) Sim, contribui muito 

     (  ) Sim, contribui pouco 

     (  ) Não contribui 

      

9) Os alunos encontram-se interessados pela leitura? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Ás vezes 
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10) Quais estratégias você utiliza para ensinar a leitura? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

11) O que é leitor competente para você, enquanto educador? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 


