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1. RESUMO 

 

Esta pesquisa encontra-se em andamento e busca apresentar um estudo com o intuito 

de mostrar evidencias empíricas sobre a importância do hábito de leitura na formação 

infantil, no bloco inicial de alfabetização do ensino fundamental I, na escola classe 06 

da cidade de Planaltina, Distrito Federal (DF). A base teórica da discussão se 

debruçou em aspectos das dificuldades de leitura em sala de aula, bem como refletir 

sobre os fatores que contribuem para o alcance de tal habilidade. Neste sentido 

recorreu-se ao campo teórico em que alguns autores e pesquisadores se manifestam 

sobre a temática propondo ampliar o espaço de questionamentos que possam levar a 

uma visão mais ampla do assunto. A pesquisa de campo ainda em processo, tem por 

finalidade identificar as interferências ao ato da leitura e compreensão do texto e 

ainda, possibilitar estratégias para motivação das crianças da escola classe 06 de 

Planaltina (DF). 

Palavras chave: Leitura infantil, capacitação docente, alfabetização infantil  

 

2. INTRODUÇÃO  

 

A relevância da capacitação continuada e atualização do profissional pedagogo 

promove abertura de novos horizontes o que permite construir melhores práticas em 

sala de aula que sejam capazes de tornar eficiente sua atuação profissional. Ações 

acadêmicas pautadas no processo de atualização de conhecimento deverá ser 

atividade constante na carreira de profissionais que atuam com crianças haja vista as 

constantes mudanças no mundo. 

Considerando que o objetivo da pesquisa está centrado na observação de 

discentes do ensino fundamental I em a idade média na faixa de 7 e 8 anos, e que 

apresentam características de reprodução do que é vivenciado pelo adulto, tal aspecto 

insere o pedagogo numa espécie de fio condutor de boas práticas construtivas de 

novos hábitos, principalmente o hábito de leitura, de boas maneiras e de conduta 

desses pequenos alunos para enfrentamento dos desafios da vida.  

 

 

 

 

 

 



 

 

3. OBJETIVO GERAL 

 

A pesquisa tem por objetivo identificar a importância do hábito da leitura na 

formação infantil aprofundando-se na construção de indicadores de compreensão de 

textos dos alunos da escola classe 06 de Planaltina (DF). 

 

4. METODOLOGIA 

 

A pesquisa se estrutura sob o método descritivo e bibliográfico com 

embasamento teórico, fundamentado em referencias de artigos, livros, dados 

estatísticos a partir do trabalho de campo na busca da compreensão da relevância da 

leitura na formação cognitiva de crianças do bloco de alfabetização dos alunos da 

Escola Classe 06 de Planaltina (DF). 

Para Lakatos (2010, p. 32), uma pesquisa bibliográfica e descritiva aliada a um 

trabalho de campo possibilitam explorar novas áreas, onde os problemas ainda não 

se cristalizaram suficientemente em que os achados podem explicar mais 

adequadamente uma determinada realidade. 

 

5. DESENVOLVIMENTO:  As Bases Teóricas da Pesquisa 

 

Esta pesquisa busca estabelecer evidencias sobre as dificuldades que os 

estudantes têm na leitura, onde a maioria não consegue entender o que leu, isto é, 

ligar a palavra ao seu significado, ou mesmo, compreender o que foi lido. Segundo 

Kriegl (1987, p.92) ninguém se torna leitor por ato de obediência, ninguém nasce 

gostando de leitura.  

Na visão de Bamberger (1987, p.92) o desenvolvimento de interesse e hábitos 

permanentes de leitura é um processo constante, que começa no lar, aperfeiçoa-se 

sistematicamente na escola e continua pela vida afora, por meio das influencias da 

atmosfera cultural e dos esforços do sistema educacional.  

De tal forma, Oliveira e Queiroz (2009, p.2) acrescentam a importância da 

leitura na formação da pessoa: 

           

Entendemos que o ensino de leitura deve ir além do ato monótono que 
é aplicado em muitas escolas, de forma mecânica e muitas vezes 
descontextualizado, mas um processo que deve contribuir para a 



 

 

formação de pessoas críticas e conscientes capazes de interpretar a 
realidade, bem como participar ativamente da sociedade.  

 
 

Os autores concordam que a criança para ter o hábito de leitura, precisa de 

referências adultas e, o período de iniciação escolar, é fundamental na formação e 

construção dessa habilidade para toda a sua vida. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Os dados iniciais analisados mostram que na escola classe 06 de Planaltina 

(DF) 40% das crianças leem em média, 30 livros por mês, e que a participação da 

família e outros ambientes sociais alcançam 60 % de participação com outros livros 

indicados ao complemento da leitura escolar. 

Ao final do estudo espera-se identificar a potencialidade de leitura na educação 

infantil da escola classe 06 de planaltina (DF) e que o relatório possa auxiliar nas 

ações de melhoria da leitura no projeto pedagógico da escola. 
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