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RESUMO 
 
 

A leitura é um processo de formação global do indivíduo, capacitando-o para o convívio e a 
atuação social, política, econômica e cultural. Ler é ir além de uma decodificação de texto, é 
favorecer o desenvolvimento das habilidades cognitivas, e ao mesmo tempo despertar a 
imaginação e a criatividade dos alunos. Apesar de ser uma prática que envolve o indivíduo, 
muitos professores afirmam que a maioria dos alunos não se mostra interessados pela leitura. 
No entanto, verificamos que há falta de incentivo para promover o despertar do prazer de ler. 
Constamos que a leitura desenvolvida no âmbito escolar encontra-se deficitária, buscando 
apenas a simples atividades de enunciados e propostas não significativas de livros didáticos, 
não oferecendo ao aprendiz um acervo literário vasto e de qualidade ou uma metodologia 
atraente que envolva o aluno leitor e o insira nesse universo da leitura. Deste modo, a presente 
pesquisa destina-se a refletir a metodologia aplicada para o ensino da leitura na escola, visa 
identificar e fomentar uma prática de leitura mais significativa e prazerosa, tendo em vista a 
apresentação de diversos recursos para efetivar esta prática. O hábito da leitura precisa se 
tornar prazeroso e não uma simples obrigação escolar como vem ocorrendo nas salas de aula. 
Percebendo que a leitura e a escrita são hoje um dos maiores desafios das escolas nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental I, visto que quando estimulada de forma criativa, possibilita a 
redescoberta do prazer de ler, a utilização da escrita em contextos sociais e a inserção da 
criança no mundo letrado. Pensando nesse contexto, o tema proposto neste trabalho é 
necessário e viável, pois pretende estimular a leitura, a interpretação e a produção por meio de 
recursos diversos, e incentivar a formação de alunos/leitores contribuindo significativamente 
com seus avanços no processo ensino aprendizagem. Realizamos deste modo, uma discussão 
bibliográfica a cerca do tema, trazendo a contribuição de diversos autores, a pesquisa 
apresentou diversos instrumentos utilizados para despertar o prazer pela leitura como a 
contação de história, jogos interativos, brincadeiras e a construção de materiais. Os resultados, 
ainda parciais, apontam que um investimento em atividades lúdicas e coletivas proporciona ao 
aprendiz maior aproximação com o universo leitor, pois transforma a atividade em algo 
significativo e prazeroso, valorizando a interação e a construção dos sujeitos. Reflete formas de 
incentivar a leitura e a formação de leitores competentes, por meio de estratégia, recursos 
lúdicos e um bom acervo de livros literário. Palavras chave: Aluno; leitor; formação.  


