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1. RESUMO 

O presente trabalho busca refletir sobre estratégias e práticas de leitura 

que nos permitam fundamentar sua importância e prática nas escolas, 

principalmente no Ensino Fundamental, momento em que a criança inicia a 

fase da alfabetização. Nosso intuito é levantar ferramentas linguísticas para 

formar crianças leitoras que sejam capazes de construir seu pensamento por 

meio da leitura e do acesso ao saber e que não sejam, dessa forma, somente 

reprodutoras de informação. 

2. INTRODUÇÃO 

Nossa pesquisa tem como foco a investigação de ferramentas 

linguísticas que auxiliem a formação de leitores capazes de lidar com os 

materiais escritos com autonomia e precisão. Assim, buscaremos investigar o 

ensino de estratégias de compreensão leitora, nos termos utilizados por Solé 

(1998). 

Para a autora, a leitura é um objeto de conhecimento em si, que permite 

aos sujeitos que a dominam o acesso a infinitas possibilidades de pesquisar e 

adquirir informações; considerando a época em que vivemos, na qual a 

dispersão de conhecimentos se faz em ritmo acelerado, constatamos a 

importância, bem como a urgência, de se formar alunos que tenham intimidade 

e  competência para trabalhar os textos escritos. 

O projeto justifica-se pela importância de se refletir sobre meios eficazes 

de trabalhar a leitura em sala de aula, considerando a importância humana e 

social deste ato. Para ler a si mesmo, para ler o mundo e os textos que 

circulam na sociedade, é preciso que o professor tenha plena consciência do 

que é e do que significa o ato de ler; para isso, é preciso que, desde a 

graduação, ele entre em contato com as teorias que se relacionam ao ato da 

leitura. 

3. OBJETIVOS 

I. Geral 

Estudar conceitos relacionados à leitura e a suas ferramentas de trabalho em 

salas de aula do Ensino Fundamental. 



II. Específicos 

Compreender: a) o ato de ler de maneira geral e específica; b) os métodos de 

ensino-aprendizagem voltados à compreensão das estratégias de 

compreensão leitora; c) meios de trabalhar os diversos textos em sala de aula. 

4. METODOLOGIA 

O método utilizado para a realização desse estudo é a pesquisa 

bibliográfica e o levantamento de dados teóricos que nos auxiliem a 

fundamentar as ideias nele discutidas e para a análise pertinente das questões 

investigadas.    

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O trabalho iniciou-se por meio de um levantamento bibliográfico, a partir 

do qual foi possível contextualizar melhor o tema abordado. Em seguida, 

realizou-se a leitura e a análise das obras teóricas de base para fundamentar 

as reflexões sobre a leitura. Após o trabalho com materiais teóricos, faremos 

um levantamento das técnicas e estratégias de ensino de leitura, baseando-nos 

em diversos tipos de textos que poderiam ser levados para a sala de aula. Por 

fim, redigiremos um relatório que apresente os resultados e conclusões obtidos 

pela pesquisa. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Com as leituras realizadas até o momento, principalmente a partir do 

contato com as reflexões de Solé (1998) aliadas aos PCNs (1997), 

compreendemos a leitura como um ato de conhecimento em si, ou seja, como 

uma ferramenta linguística fornecida pela escola que auxiliará o aluno no 

desvelar dos mundos (tanto o real como o ficcional, as questões de 

organização e a composição sociais, etc). Para que bem se utilize tal 

ferramenta, é necessário que o aluno desenvolva suas capacidades em relação 

tanto à gramática da língua, quanto ao seu repertório cultural, a fim de ter 

conhecimentos prévios que o auxiliem na compreensão do material escrito. 



Dessa forma, o domínio das ferramentas de leitura possibilita aos leitores o 

acesso ao universo da palavra escrita de forma autônoma e criativa. 
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