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RESUMO 

 

Este trabalho de pesquisa propõe-se a explicitar o modo como a literatura pode ser 
trabalhada em sala de aula de modo que a leitura seja prazerosa e desperte nos 
alunos o hábito pela leitura habitual. O presente tema foi escolhido devido à 
necessidade da compreensão de novas alternativas para que os alunos se sintam 
interessados pela literatura – matéria essencial para o desenvolvimento do 
pensamento crítico. O trabalho foi desenvolvido através do método de revisão 
bibliográfica sendo feita pesquisas em livros de autores como: BAMBERGER (2001), 
CAGNETI (1986) e SOLÉ (2012). Desse modo, foi possível compreender a 
existência de caminhos alternativos para que o professor consiga despertar nos 
alunos o interesse pelas aulas de leitura literária. Também foi possível entender que 
através de aulas de leitura mais dinâmicas os alunos têm mais interesse pela leitura 
de livros literários e assim, podem criar o hábito de leitura em suas vidas. Portanto, 
compreende-se a literatura como uma ferramenta mediadora na formação de alunos 
leitores.    
 

Palavras-chave: Leitura; Literatura; Alunos leitores. 
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Niterói, 2019. 

ABSTRACT 

 

This research aims to explain how literature can be worked in the classroom so that 
reading is pleasurable and awaken in students the habit of reading. The present 
theme was chosen due to the need to understand new alternatives so that students 
feel interested in literature - an essential subject for the development of critical 
thinking. The work was developed through the method of bibliographical revision and 
researches are done in books of authors such as: BAMBERGER (2001), CAGNETI 
(1986) and SOLÉ (2012). Thus, it was possible to understand the existence of 
alternative ways so that the teacher can awaken in students the interest in literary 
reading classes. It was also possible to understand that through more dynamic 
reading classes students are more interested in reading literary books and thus, they 
can create the habit of reading in their lives. Therefore, literature is understood as a 
mediating tool in the training of student readers. 
 

Key-words: Reading; Literature; Students readers. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho de pesquisa traz ao entendimento do leitor concepções 

de leitura, literatura, formação do leitor proficiente e o trabalho do professor neste 

processo. O leitor proficiente é aquele que é capaz de ir além da decodificação dos 

códigos, ele é capaz de interpretar, entender o que o texto está abordando. Esse 

tipo de leitor tem o senso crítico desenvolvido e é fundamental para a atuação em 

sociedade. Portanto, esse é o objetivo a ser alcançado pelos professores: a 

formação de alunos leitores. 

O professor conta com uma ferramenta mediadora neste processo de 

despertar o prazer e o hábito pela leitura que é a literatura. A literatura é um mundo 

novo a ser descoberto por esses alunos e, devido à curiosidade eles são instigados 

a ler. É um meio de despertar a imaginação e o gosto pela leitura. Assim, o 

professor, através do trabalho com textos literários, será um mediador no processo 

de desenvolvimento do hábito pela leitura, contribuindo assim para a formação de 

leitores.  

Este trabalho de pesquisa justifica-se com o objetivo de entender como o 

ensino de literatura, no Ensino Fundamental II, pode auxiliar na formação de alunos 

leitores. Para isso, é necessário entender como esse processo é realizado, aprender 

como despertar nos alunos o prazer em praticar leitura e compreender a ligação 

entre a literatura e a formação dos alunos leitores. A leitura é uma ferramenta 

indispensável na vida dos estudantes que colabora tanto para sua vida estudantil 

como para cidadão crítico.  

Sendo assim, este tema mostra-se relevante por estar relacionado à 

necessidade e a importância de estimular o hábito de leitura e de formar alunos 

leitores. Por isso é necessário entender os caminhos deste processo utilizando a 

literatura como instrumento prazeroso.  

De acordo com o que foi exposto, compreende-se a importância em saber 

utilizar a literatura na formação dos alunos. Assim como a necessidade de despertar 

o hábito de leitura. Para a sociedade, a formação desses alunos tem forte influência 

devido à necessidade de pessoas que atuem de forma crítica, que sejam capazes 

de opinar e de participar de decisões relevantes do meio social.  
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Pretende-se, então, com esta pesquisa trazer abordagens acerca do ensino 

de literatura no Ensino Fundamental II bem como a sua influência na formação de 

alunos leitores. Como o ensino de literatura no Ensino Fundamental II pode 

influenciar na formação de alunos leitores? 

Este trabalho tem como objetivo geral compreender como o ensino de 

literatura no Ensino Fundamental II colabora na formação de alunos leitores. E como 

objetivos específicos: Entender a relação entre a literatura e a formação de alunos 

leitores; compreender como o ensino de literatura pode promover o hábito de leitura; 

apontar métodos do ensino de literatura que estimulem o prazer pela leitura.  

O presente trabalho foi realizado em forma de revisão bibliográfica, portanto 

foi realizada pesquisas em livros, artigos e trabalhos acadêmicos para a realização 

deste estudo. Assim sendo, sua natureza é descritiva e qualitativa. Os principais 

autores que fundamentam este trabalho são: Bamberger (2001), Cagneti (1986), 

Cosson (2018), Solé (2012) e Zilberman (2017). 

O desenvolvimento desta pesquisa é composto por três capítulos baseados 

nos três objetivos específicos. Dessa forma o primeiro capítulo aborda a relação 

entre literatura e a formação de alunos leitores. O segundo compromete-se a 

entender como o ensino de literatura por promover o hábito de leitura. E no terceiro 

capítulo os métodos do ensino de literatura que estimulam o prazer pela leitura. 
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2. LEITURA, LITERATURA E ALUNO LEITOR 

 

Este capítulo compromete-se a esclarecer a relação existente entre literatura 

e a formação de alunos leitores no Ensino Fundamental II. Assim sendo, será 

estudado os autores: Regina Zilberman, Rildo Cosson e Sueli de Souza Cagneti, 

que servirão de base para a compreensão dos conceitos de leitura, literatura e 

alunos leitores.  

Um texto para ser texto não necessita, obrigatoriamente, conter palavras, uma 

vez que existem outros tipos de textos. Dentre esses tipos tem-se o texto verbal 

(contendo apenas palavras), o texto não-verbal (possuindo apenas imagens/figuras) 

e, também o texto híbrido (que é composto por palavras e imagens). Assim, mesmo 

um texto que não possui palavras pode ser lido e interpretado pelo leitor. A produção 

de sentido desse tipo de texto se dá com a relação de texto e contexto. Assim, 

mesmo as pessoas que não foram alfabetizadas conseguem fazer leituras, em 

placas de trânsito, charges e em outros tipos em que há o texto não verbal. Portanto, 

pode-se afirmar que a leitura faz parte da vida de todos e, também, é direito de todos 

terem acesso a leitura. Segundo Cagneti (1986, p.22), “todos gozam do mesmo 

direito de ler. Se realmente buscamos construir uma sociedade justa, onde todos 

tenham as mesmas oportunidades de crescer como ser humano, não se pode negar 

a ninguém, mesmo que por omissão, este direito.” 

Cagneti (1986), afirma ainda que, a leitura é um processo de continuo 

aprendizado, assim através da leitura o leitor pode buscar seu conhecimento por 

conta própria e não depender mais de um mediador nesse processo. A escola, com 

suas limitações, não consegue transmitir aos seus alunos todos os conhecimentos 

que eles necessitarão ao longo de suas vidas, portanto, é necessário que se formem 

alunos leitores que poderão buscar as respostas para suas dúvidas e se atualizarem 

sempre que houver necessidade. 

Ainda sobre a importância da leitura na vida dos cidadãos, pode-se destacar 

que a leitura contribui para a formação de sujeitos pensantes. Sobre isso, Cagneti 

(1986, p.23) acrescenta que a leitura:  

Desenvolve a reflexão e o espírito crítico. É fonte inesgotável de assuntos 
para melhor compreender a si e ao mundo. Propicia o crescimento interior. 
Leva-nos a viver as mais diferentes emoções, possibilitando a formação de 
parâmetros individuais para medir e codificar nossos próprios sentimentos. 
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A leitura é essencial para ampliar o vocabulário, melhorar o raciocínio e a 

interpretação. Porém, não se trata de uma leitura que apenas decodifica os códigos 

escritos, e sim, uma leitura reflexiva, analítica e crítica do que está exposto diante do 

leitor. Assim, será o próprio leitor que irá atribuir sentido ao texto, cabendo a ele 

realizar a sua própria interpretação. De acordo com Krug (2015, p.3), a leitura:   

Proporciona ao leitor, o contato com o seu significado seguindo seu 
conhecimento de mundo, possibilitando assim, afirmar que todos, ao lerem 
o mesmo conteúdo, obterão compreensão e interpretação 
diversificadamente, ao interagir com o texto. O leitor realiza o processo de 
maneira ativa, enriquecendo a leitura que contribuirá com seu saber. 

 

Portanto, fica compreendido que, diferentes leitores lendo um mesmo texto 

poderão obter interpretações divergentes, já que cada leitor utilizará seu próprio 

conhecimento de mundo, sua vivencia e sua realidade para a compreensão do texto. 

Cosson concorda com Krug na interação existente entre autor-texto-leitor e 

acrescenta que: “ao ler, estou abrindo uma porta entre o meu mundo e o mundo do 

outro. O sentido do texto só se completa quando esse trânsito se efetiva, quando se 

faz a passagem de sentido entre um e outro.” (2018, p.27) 

A escola fornece um contato direto entre o aluno e a leitura, porém se faz 

necessário que a utilização da leitura em sala de aula vá além da leitura das 

palavras, além da decodificação de códigos. É necessário que o professor trabalhe a 

leitura de forma dinâmica para que desperte o interesse dos alunos. Além disso, 

também é importante que o professor ensine seus alunos a realizarem interpretação 

dos textos. Zilberman (2017, p.29) destaca que: 

Não é atribuição do professor apenas ensinar a criança a ler corretamente; 
se está a seu alcance a concretização e expansão da alfabetização, isto é, 
o domínio dos códigos que permitem a mecânica da leitura, é ainda tarefa 
sua emergir do deciframento e compreensão do texto, pelo estímulo à 
verbalização da leitura procedida, auxiliando o aluno na percepção dos 
temas e seres humanos que afloram em meio à trama ficcional. 

 

Diante a definição e a importância da leitura na vida do sujeito entende-se a 

necessidade de se formar alunos leitores que sejam capazes de fazer a 

interpretação do texto, alunos que consigam refletir sobre o que está sendo proposto 

pelo autor e, ainda, que analisem criticamente e consigam se posicionar contra ou a 

favor daquilo que estão lendo. Para isso, pode-se utilizar a literatura como 

ferramenta mediadora entre a leitura e o aluno. A literatura consegue despertar o 
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interesse dos alunos pela leitura, estimular a criatividade e reforçar a capacidade de 

solucionar problemas e questões da vida cotidiana que serão expostas diante deles. 

Zilberman (2017, p.16) destaca a importância de trabalhar a leitura com os 

alunos e a oportunidade de utilizar os textos literários em sala de aula: “a sala de 

aula é um espaço privilegiado para o desenvolvimento do gosto pela leitura, assim 

como um campo importante para o intercâmbio da cultura literária, não podendo ser 

ignorada, muito menos desmentida a sua utilidade.”  

 

2.1 CONHECENDO A LITERATURA 

 

Segundo a definição do dicionário Aurélio (2010, p.470), “Literatura é oriunda 

do Latim ‘litteris’ o que quer dizer: a arte de compor trabalho artístico em prosa ou 

verso ou ainda, o conjunto de trabalhos literários dum país ou duma época. Em 

Latim, Literatura significa uma instrução ou um conjunto de saberes ou habilidades 

de escrever e de ler e se relacionar com as artes das gramáticas, da retórica e da 

poética”. 

“A literatura serve tanto para ensinar a ler e a escrever quanto para formar 

culturalmente o individuo.” (COSSON, 2018, p.20). Compreende-se então como uma 

arte que é capaz de interagir com os alunos e que pode ser utilizada como 

mediadora para despertar o interesse destes para a leitura. O ensino de literatura 

tem por objetivo humanizar os alunos, dar a eles a capacidade de expressar seus 

sentimentos e ensiná-los a pensar dando a eles a capacidade de solucionar seus 

problemas. 

No entanto, para que o ensino de literatura apresente resultados no processo 

de formação de alunos leitores, é necessário que o professor apresente a literatura 

ao aluno. Apresentar a literatura de forma que o aluno possa ter contato, 

experiências e aprendizado, não apenas ser informado o seu contexto histórico. É 

imprescindível que o professor possibilite a leitura literária aos seus alunos. 

Segundo Cosson (2018), o professor deve mediar o ensino literário de 

maneira que os alunos não percam o prazer pela literatura. Para isso, o autor 

destaca a importância de se colocar a leitura efetiva dos textos literários como o 

centro das práticas na escola e não a teoria ou história literária. Porém, Cosson 

(2018, p.23) ressalta que:  
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Essa leitura também não pode ser feita de forma assistemática e em nome 
de um prazer absoluto de ler. Ao contrário, é fundamental que seja 
organizada segundo os objetivos da formação do aluno, compreendendo 
que a literatura tem um papel a cumprir no âmbito escolar. 

 

Portanto, não basta que o professor trabalhe com a literatura apenas de modo 

prazeroso para os alunos deixando de lado outros critérios, como: trabalhar a 

interpretação, o questionamento, o senso crítico e a opinião dos alunos. É 

necessário que haja uma ligação entre o prazer pela leitura dos textos literários e 

sua função formadora. 

 

2.1.1 Literatura infanto-juvenil 

Zilberman (2017) traça um breve contexto histórico sobre o surgimento da 

literatura infantil. Foi no período entre o final do século XVII e durante o século XVIII 

que foram publicados os primeiros livros para crianças, antes disso não havia 

autores que escreviam para crianças e jovens. As mudanças ocorridas durante a 

Idade Moderna propiciaram a ascensão do gênero literário dirigido ao jovem. 

A literatura infantil traz ao seu leitor fantasias e desafios que estimulam a sua 

imaginação e reforçam a capacidade de criar soluções para os desafios cotidianos. 

De acordo com Cagneti (1986, p.19) “um livro de literatura infanto-juvenil deve 

levantar problemas e fazer pensar, sem dar lições prontas. Deve valorizar a 

capacidade de pensar e de ser do leitor. Porque, acredite, a criança sente, pensa.” 

Compreende-se então que um livro de literatura infanto-juvenil deve ser desafiador 

para seus leitores, deve despertar a capacidade de solucionar problemas. 

Por trazer aos leitores histórias criativas, a literatura infanto-juvenil desperta a 

curiosidade e o interesse pela leitura por parte dos alunos. Assim, a literatura infantil 

também é um aliado a formação dos alunos leitores. Porém, vale ressaltar que o 

objetivo da literatura infantil não é formar alunos leitores. Sobre isso, Cagneti afirma 

que: 

O objetivo principal da literatura infantil não é o de formar leitores. Acontece 
que, por uma série de características e fatores, ela se presta, melhor do que 
a literatura adulta, a este papel. Porque o que se busca, hoje, é assegurar, 
se não a todas pelo menos ao maior número possível de pessoas, o direito 
de ler. A literatura infantil contribui para que não se deixe essa tarefa ao 
acaso. (CAGNETI, 1986, p. 21) 

 

Assim sendo, mesmo que o objetivo da literatura infantil não seja o de formar 

os alunos leitores ela compreende-se como uma ferramenta fundamental para 
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auxiliar o professor a despertar o interesse e a curiosidade dos alunos para a leitura. 

Desse modo, o professor deve mediar o encontro entre o aluno e a literatura com o 

objetivo de despertar o interesse pela leitura e desenvolver pouco a pouco o hábito 

pela leitura. 

 

2.2  AFINAL, O QUE É UM ALUNO LEITOR? 

 

O aluno leitor realiza uma leitura critica e reflexiva dos textos. Ele é capaz de 

ir além do que está escrito, consegue interpretar, compreender, questionar e se 

posicionar contra ou a favor às ideias do autor. Assim se faz necessário a 

compreensão do que é um aluno leitor e um aluno que foi ensinado apenas a ler. De 

acordo com Krug (2015, p. 3): 

"saber ler" e “formar um leitor” demandam diferenças a serem consideradas. 
Para a primeira, trata-se de decifrar a mensagem simbólica, expressada por 
meio das sílabas que formam as palavras, enquanto que, na segunda, o 
sujeito leitor é induzido a aprender a compreender, interpretar e inserir-se no 
universo do pensamento de outra pessoa - o autor - compartilhando 
pensamentos, ideias e hipóteses, aceitando, ou contrapondo-se ao que 
analisa. 

 

Partindo dessa linha de raciocínio, entende-se a necessidade de professores 

que formem alunos leitores e não apenas alunos que saibam ler, decodificar os 

códigos. Pretende-se que o aluno tenha a capacidade de interpretar, analisar, 

questionar e se posicionar de acordo ou não com o que o autor está expondo em 

seu texto. É preciso que os professores estimulem a capacidade de interpretação 

dos alunos. Eles devem ser levados a questionar, opinar sobre o texto. E 

acrescentando, tem-se Cosson (2018, p.29) que afirma: 

Em suma, se quisermos formar leitores capazes de experienciar toda a 
força humanizadora da literatura, não basta apenas ler. Até porque, ao 
contrário do que acreditam os defensores da leitura simples, não existe tal 
coisa. Lemos da maneira como nos foi ensinado e a nossa capacidade de 
leitura depende, em grande parte, desse modo de ensinar. 

 

Sendo assim, entende-se a necessidade e importância de trabalhar uma 

leitura mais profunda e reflexiva com os alunos. Para isso, o professor como 

mediador do processo de ensino da leitura deve utilizar em suas aulas métodos de 

ensino da leitura interpretativa e ter como objetivo formar seus alunos em leitores 

proficientes.  
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Embora seja necessário, o contato com os livros não é suficiente para que os 

alunos se tornem leitores proficientes. Não basta apenas que seja disponibilizados 

livros ou que o professor passe textos e mais textos para seus alunos. Se a leitura 

não for trabalhada de forma dinâmica que desperte o interesse por parte dos alunos, 

será sinônimo de coisa chata, algo obrigatório e que lhe atribui nota. Por isso, no 

próximo capítulo serão abordados caminhos para que o professor consiga incentivar 

o hábito de ler através de uma leitura mais dinâmica e divertida que desperte prazer 

em seus leitores. 
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3. O ENSINO DE LEITURA LITERÁRIA 

 

Neste capitulo será abordado como se pode desenvolver o habito de leitura, 

para isso é necessário compreender primeiramente como os alunos enxergam o ato 

de ler. Se os alunos compreende a leitura apenas como obrigação escolar de 

maneira alguma desenvolverão o habito de ler. Por isso se faz necessário um ensino 

de leitura capaz de despertar o interesse dos alunos. 

De acordo com Bamberger, para que o aluno tenha interesse em ler, é 

necessário que a leitura faça sentido para ele. Até porque se ele não consegue 

entender o que está lendo de modo algum se sentirá interessado pela leitura. E 

também não será capaz de analisar, criticar e absorver o conteúdo lido. Logo, esse 

aluno terá a sensação de não gostar de ler. Por isso, a leitura reflexiva e 

interpretativa é essencial. Sobre isso, Solé (2012, p.42) concorda com Bamberger 

dizendo “para que uma pessoa possa se envolver em uma atividade de leitura é 

necessário que sinta que é capaz de ler, de compreender o texto que tem em mãos”. 

E segundo Bamberger (2001, p.22): 

Ninguém gosta de fazer coisas em que encontra muita dificuldade. 
Obedecendo á lei do menor esforço, o comportamento mais comum, num 
caso assim, será recorrer a outro tipo de passatempo ou informação, ou se 
contentar com a ociosidade intelectual, isto é, perder o interesse pela 
educação permanente. 

 

Bamberger acrescenta ainda que, os alunos que têm as habilidades de 

leituras bem desenvolvidas mostram um interesse maior pelos livros. Compreende-

se então a necessidade de um ensino de leitura mais eficaz, de maneira que os 

alunos consigam entender o que estão lendo para que assim, não percam o 

interesse pela leitura permanente. Leitura permanente é aquela que é realizada por 

fora das obrigações escolares dos alunos, é o tipo de leitura utilizada para o 

autoconhecimento ou apenas como um passatempo.  

Portanto, é extremamente importante que os alunos sejam ensinados desde 

cedo a realizarem uma leitura completa em que haja interpretação, reflexão e 

entendimento do conteúdo lido. Para isso, os professores como mediadores nesse 

processo de ensino de leitura devem trabalhar com seus alunos as estratégias de 

leitura necessárias para uma leitura proficiente. 
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Para Menegassi (2005, p.77), as “estratégias são procedimentos conscientes 

ou inconscientes utilizados pelo leitor para decodificar, compreender e interpretar o 

texto e resolver os problemas que encontra durante a leitura”. Ou seja, o leitor 

proficiente no ato de sua leitura utiliza as estratégias de leitura que o auxiliarão a 

realizar uma leitura proficiente. Desse modo o leitor poderá compreender, analisar e 

interpretar o texto. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) - os PCNs, 

quando um leitor proficiente realiza sua leitura e consegue compreende-la percebe 

que a decodificação é apenas um dos processos realizado por ele para efetuar sua 

leitura. E que a leitura envolve um conjunto de outras estratégias que são 

necessárias para uma leitura fluente. Os PCNs (1997, p.41) explicam que: “Uma 

estratégia de leitura é um amplo esquema para obter, avaliar e utilizar informação. 

As estratégias são um recurso para construir significado enquanto se lê”.  Ainda de 

acordo com os PCNs (1997, p.41), essas estratégias são: seleção, antecipação, 

inferência e verificação, que desempenham as funções descritas nos parágrafos 

seguintes. 

“Estratégias de seleção possibilitam ao leitor se ater apenas aos índices úteis, 

desprezando os irrelevantes” (PCNs, 1997, p.41). Assim, a estratégia de seleção 

permite ao leitor selecionar apenas o que achar necessário em sua leitura, deixando 

de lado conteúdos que não lhe serão necessários naquele momento. 

 “A antecipação permitem supor o que ainda está por vir” (PCNs, 1997, p.41). 

Durante a realização dessa estratégia o leitor imagina, cria hipóteses sobre o 

conteúdo implícito e explicito no texto. A partir da leitura do título, por exemplo, já é 

possível imaginar sobre o que o texto aborda. 

 “A inferência permitem captar o que não está dito explicitamente no texto” 

(PCNs,1997, p.41). Realizando a inferência o leitor entende o que está implícito no 

texto, ou seja, entende mesmo o que não está escrito. Isso só é possível, pois o 

leitor faz uma ligação entre o que ele já sabe do conteúdo e as pistas dadas pelo 

texto. Assim, ele compreende as informações não explicitas. 

“A verificação torna possível o “controle” sobre a eficácia ou não das demais 

estratégias” (PCNs, 1997, p.41). Após a realização das estratégias anteriores o leitor 

realiza sua leitura em busca do que está procurando ao ler o texto. Nessa etapa será 



 

 

21 

verificada se os resultados das outras estratégias corresponderam ao seu objetivo 

de leitura. 

Bamberger conclui que “os valores que se podem adquirir através dos livros e 

da leitura só serão acessíveis, é claro, a quem tiver dominado as habilidades 

técnicas da leitura” (2001, p.14). Entende-se então que para se formar um leitor 

deve-se ensiná-lo as estratégias e habilidade de leitura para que o mesmo consiga 

realizar uma leitura eficiente e que seja capaz de aprender com ela.  

Sobre o ensino das estratégias, Solé (2012, p.70) ressalta que:  

Se as estratégias de leitura são procedimentos e os procedimentos são 
conteúdos de ensino, então é preciso ensinar estratégias para a 
compreensão dos textos. Estas não amadurecem, nem se desenvolvem, 
nem emergem, nem aparecem. Ensinam-se – ou não se ensinam – e se 
aprendem – ou não se aprendem. 

 

Compreende-se então que as estratégias de leitura não surgirão em momento 

nenhum na vida dos alunos se elas não forem ensinadas. Logo, os alunos não 

conseguirão realizar uma leitura proficiente e, assim perderão o gosto pela leitura e 

provavelmente não desenvolverão o hábito de ler. Para que isso não aconteça se 

faz necessário que o professor mediador ensine aos seus alunos as estratégias de 

leitura que serão utilizadas para realizarem uma leitura fluente dos textos não só 

dentro das obrigações escolares, mas também com textos escolhidos por esses 

leitores fora de sala de aula. 

 

3.1  DESPERTANDO O HÁBITO DE LEITURA 

 

Conforme foi esclarecido, o modo como o leitor realiza a leitura tem influência 

direta com o ‘gostar ou não de ler’. Por isso há necessidade e importância em 

ensinar os alunos a realizarem uma leitura proficiente. Porém, não basta apenas que 

o aluno consiga ler e interpretar para que ele desenvolva o hábito de ler. Também se 

faz necessário que o professor compreenda que tipos de textos o aluno tem 

interesse para que assim ele seja aproximado ao contato com a leitura. E cabe ao 

professor propiciar esse contato e assim dar a “oportunidade aos seus alunos de 

lerem livros gostosos e enriquecedores e para, realmente adquirirem o saudável 

vício de leitura” (CAGNETI, 1986, p.17). 
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Assim, entende-se que ainda há outra necessidade nesse processo que diz 

respeito à diversidade de livros que a escola disponibiliza na biblioteca para o uso 

dos alunos. Já que a escola é um ambiente com grande diversidade de leitores 

deve-se haver também uma grande diversidade de obras literárias a disposição de 

seus alunos na biblioteca. Assim, cada leitor poderá utilizar aqueles livros que mais 

desperte o seu interesse, curiosidade e prazer na hora da leitura.  

A leitura como um hábito não começa de uma hora para outra, é algo a ser 

trabalhado pouco a pouco com os alunos. À medida que eles ficam interessados e 

curiosos pela literatura ou até mesmo por livros de não-ficção vão querer ler mais e 

mais. Assim a leitura como algo habitual vai sendo desenvolvida na vida deles. 

Bamberger (2001, p.92) compreende que:  

O desenvolvimento de interesses e hábitos permanentes de leitura é um 
processo constante, que começa no lar, aperfeiçoa-se sistematicamente na 
escola e continua pela vida afora, através das influências da atmosfera 
cultural geral e dos esforços conscientes da educação e das bibliotecas 
públicas. 

 

Sobre isso, Cagneti (1986, p.25) concorda com Bamberger dizendo que: 

Os leitores podem nascer de muitas formas. No entanto, estudos 
comprovam que, via de regra, o desenvolvimento do interesse e hábito de 
leitura se faz num processo constante que se inicia com a família, reforça-se 
na escola e continua ao longo da vida. 

 

Desse modo fica compreendido que desenvolver o hábito de leitura nos 

alunos não é uma tarefa que é realizada em uma determinada época. Desenvolver o 

hábito de ler é um processo que acontece aos poucos ao longo da vida estudantil e 

pessoal desses alunos. Uma vez sendo um processo de longa data é necessário 

compreender que cada nível exigirá uma abordagem diferente. Os professores da 

Educação Infantil trabalham a leitura de forma diferente dos professores do Ensino 

Fundamental II, por exemplo. 

Bamberger apresenta algumas idéias de como o professor pode trabalhar o 

desenvolvimento do hábito de ler com os alunos do Ensino Fundamental II. Porém, o 

autor ressalta que: “as sugestões apresentadas a seguir para cada grupo de idade 

só são validas, é óbvio, num sentido geral” (2001, p.64). Para os alunos dos sétimo, 

oitavo e nono ano de escola, Bamberger (2001, p.67) aponta que: 

Nos anos da adolescência é importante que tanto os meninos quanto as 
meninas quase não percebam a presença de ajuda externa. Não obstante, 
eles precisam dessa ajuda mais do que em qualquer outra fase do seu 
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desenvolvimento, porque as várias crises desse período os tornam 
inseguros. 

 

Entende-se então que por se tratar de uma idade em que os alunos se 

sentem mais independentes uma boa estratégia seria o professor dar certa liberdade 

aos seus alunos. “Para um jovem em tais condições pode ser de grande ajuda a 

escolha dos próprios livros” (BAMBERGER, 2001, p.67). Como mencionado, permitir 

aos adolescentes que escolham seus próprios livros pode fazê-los sentir que são 

capacitados a decidirem sua própria leitura. Porém, a presença do professor não 

deve ser totalmente ignorada, pois como leitor experiente ele deve assegurar aos 

seus alunos a leitura de livros de acordo com cada período escolar. 

Outra parte importante no processo de desenvolvimento do hábito de leitura 

nos alunos é fazer com que eles entendam a importância e os benefícios de adotar 

esse hábito em suas vidas. Primeiro, o aluno deve enxergar a leitura como algo 

benéfico para sua vida e algo que seja do seu interesse para depois fazer disso um 

hábito. “É claro que o hábito, atividade regular, só será realidade se o individuo 

sentir que vale a pena” (BAMBERGER, 2001, p.70). Ou seja, mesmo que o 

professor utilize todas as suas estratégias e que o aluno tenha a sua disposição todo 

e qualquer tipo de livro, se ele não compreender que é importante ter a leitura como 

hábito ele jamais irá realiza - lá como uma atividade regular. 

Conforme foi abordado nesse capítulo, o hábito de leitura só é possível, 

dentre outros fatores, se o leitor for capaz de compreender o que está lendo e se a 

leitura desperta o interesse desse leitor. Porém, não basta apenas que o leitor 

consiga entender os mais variados textos para que ele utilize a leitura como algo 

habitual em sua vida. É necessário também que esse leitor tenha prazer na leitura 

que realiza. Por isso, o próximo capítulo trará abordagens acerca das metodologias 

que o professor pode utilizar para despertar nos alunos o interesse e prazer pela 

leitura.   
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4. A IMPORTÂNCIA DE NOVOS MÉTODOS NA AULA DE LITERATURA   

 

Para a compreensão deste capítulo será esclarecido como o professor pode 

adotar métodos do ensino para que as aulas de leitura sejam prazerosas para os 

alunos. E, para que assim seja despertado neles o interesse pela leitura habitual, 

não somente dentro das obrigações escolares, como também durante toda a sua 

vida. Para isso, serão estudadas as sugestões de Bamberger, Cagneti e Solé para 

aulas e atividades de leitura mais dinâmicas que ao mesmo tempo sejam fontes de 

conhecimento e prazer para os alunos no Ensino Fundamental II. 

No capítulo anterior foi esclarecido como a leitura proficiente também está 

ligada ao interesse dos alunos pela leitura. Porém, além de ser necessário que o 

professor ensine as habilidades de leitura para seus alunos, também é importante 

saber quais métodos utilizar nas aulas de literatura. Pois é preciso que os alunos 

tenham interesse em ler os textos literários para que assim absorvam o máximo 

possível de conhecimento. E, por se tratar de uma fase da vida em que começam a 

perder o estimulo pela leitura, que é no início da adolescência, é extremamente 

importante que as atividades de leitura sejam as mais prazerosas possíveis 

(BAMBERGER, 2001).  

Espera-se na sala de aula, mais especificamente nas aulas de literatura, 
que o professor crie propostas de leituras dos clássicos universais que 
cativem seus alunos, capazes de envolvê-los e que eles se deliciem com 
uma boa história sem compromisso com provas e testes, apenas pelo 
prazer de enveredar por mundos nunca sonhados ou, até, descobrir que 
aquela narrativa, aquele tema tem muita coisa em comum com o seu 
mundo. (CARVALHO, 2015, p.8) 

 

Carvalho explicita a importância de o professor dar aos seus alunos a 

oportunidade de uma leitura que os faça descobrir os encantos dos textos literários. 

O ideal é que os alunos tenham a chance de realizarem suas leituras sem se 

preocuparem com as notas que serão atribuídas a partir das atividades de leitura. 

Sobre isso, Cagneti (1986, p.36) destaca que depois de escolherem qual o livro será 

trabalhado “começa o calvário maior: o texto vira pretexto para provas, deveres, 

estudo da análise sintática e da gramática. O prazer da leitura é substituído pela 

obrigação de se preencher corretamente uma chata ficha de leitura”. 

Compreende-se então o porquê da grande parte dos alunos serem 

desinteressados por leitura literária, uma vez que ela tem sido vista por eles como 
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sinônimo de obrigação. E, assim a literatura acaba desencantando os alunos, 

fazendo com que eles se distanciem cada vez mais dos livros. Portanto, é 

necessário que o professor compreenda que mais importante é despertar o prazer 

dos alunos pela leitura literária e não a atribuição de notas (CAGNETI, 1986).  

A autora continua abordando esse assunto dizendo: “é preciso trabalhar o 

livro em sala de aula? Então, por que não inventar e improvisar atividades gostosas, 

lúdicas?” (CAGNETI, 1986, p.37). E complementa afirmando que os livros literários 

“podem proporcionar prazer , quando desvinculados de provas, de obrigações, de 

tarefas valendo nota e dando o direito a passar de ano” (CAGNETI, 1986, p.37). 

Assim, entende-se a importância e a necessidade de o professor buscar 

inovar nas atividades de literatura, procurando sempre levar seus alunos ao máximo 

de aproveitamento da leitura. E fazer com que eles descubram o mundo literário de 

forma prazerosa e não por pura obrigação escolar. 

 

4.1  ATIVIDADES DINÂMICAS DE LEITURA 

 

As atividades de leitura diferenciadas permitem que os alunos realizem a 

leitura literária de forma mais prazerosa e descontraída. Assim, eles poderão se 

sentir mais a vontade e interessados em realizarem a leitura de um livro que antes 

achavam chatos e entediantes, por exemplo. Sendo assim, compreende-se a 

afirmação feita por Bamberger acerca da importância do professor “pôr em pratica 

novos métodos para assegurar que a leitura seja, ao mesmo tempo, uma 

experiência agradável e uma porta para o conhecimento” (BAMBERGER, 2001, p.8). 

Porém, o professor deve se atentar para o que Solé (2012, p.91) ressalta: 

“Nenhuma tarefa de leitura deveria ser iniciada sem que as meninas e meninos se 

encontrem motivados para ela, sem que esteja claro que lhe encontram sentido”. 

Não adianta o professor preparar para seus alunos uma atividade diferenciada se 

eles não estão interessados. Pois, do mesmo modo a leitura continuará sendo vista 

por eles como algo desinteressante. O ideal é que o professor dialogue com seus 

alunos e, juntos, encontrem uma atividade que seja prazerosa, mas sem deixar de 

lado as propostas escolares de aprendizado.  

Cagneti (1986) propõe algumas atividades que o professor pode utilizar em 

suas aulas de leitura para que os alunos tenham a chance de participar de forma 
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mais descontraída. Porém, a autora ressalta que o professor deve fazer as 

adaptações necessárias para que as atividades alcancem o objetivo pretendido: 

oferecer ao aluno aulas de leitura prazerosas. Portanto, o professor deverá verificar 

quais são os interesses dos alunos e os materiais disponíveis para a utilização 

(CAGNETI, 1986). 

A primeira atividade proposta por Cagneti (1986) é um debate sobre uma obra 

literária. A autora orienta que o professor permita que os alunos escolham qual obra 

literária gostariam de ler. O professor pode dar aos alunos algumas opções e deixar 

que os alunos, por meio de votação, por exemplo, escolham o livro. Porém, a autora 

ressalta que: “as opções dadas pelo professor deverão ser as mais compatíveis com 

a turma que ele tem no momento” (CAGNETI, 1986, p.80). Ou seja, a opções de 

leitura deve estar de acordo com a idade da turma e o nível de leitura. 

Após escolhida a obra literária, o professor marca a data do debate com a 

turma, que deverá ir com a leitura feita. Para a realização do debate, Cagneti (1986, 

p.85) sugestiona: “Sentados em círculo – professor e alunos – para haver maior 

aconchego e descontração, inicia-se o debate através de um questionamento do 

professor, ou de outra estratégia qualquer que possa aquecer os participantes”. 

A autora ressalta que esse tipo de atividade leva os alunos a questionarem a 

obra lida, reforçando assim seu pensamento crítico. Cagneti destaca ainda que 

mesmo o aluno que não realizar a leitura da obra deve sentar junto ao grupo. Pois, 

segundo ela, dependendo de quão dinâmica e prazerosa será a realização desta 

atividade o mesmo aluno poderá se sentir entusiasmado e interessado pela leitura e 

na próxima atividade aparecer com a leitura feita (CAGNETI, 1986). 

A realização desta atividade desperta nos alunos a curiosidade e os leva a 

raciocinar, questionar a obra. E, na hora do debate os alunos terão a oportunidade 

de se expressar, cada um com sua opinião e interpretação, tendo também, a chance 

de ouvir a interpretação dos colegas. Assim, poderão perceber como uma mesma 

história pode apresentar interpretações diversas a depender do ponto de vista de 

cada um. 

Uma segunda opção de atividade sugerida por Cagneti (1986) é a discussão 

da obra em equipe. Nessa atividade o importante é que os alunos consigam 

trabalhar em grupos, se organizando e dividindo as tarefas entre si. “Nesta técnica o 

que se propõe ao grupo, após a leitura de uma obra que se deseja trabalhar é: a 
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formação de equipes, conforme a idéia que surgir no momento. E a discussão da 

obra entre as equipes já formadas” (CAGNETI, 1986, p.97). 

Desse modo, após a escolha da obra a ser trabalhada, que pode ser 

escolhida pelos próprios alunos como na proposta anterior, os alunos deverão 

formar equipes para trabalharem juntos. No dia da apresentação, as equipes 

deverão expor os aspectos que consideraram mais relevantes sobre e expor para as 

outras equipes suas considerações e opiniões sobre a obra. 

A realização desta atividade permite um amadurecimento dos alunos em 

relação a trabalhos em grupos, pois eles deverão se organizar e dividir as tarefas de 

modo que não falte atividade para nenhum integrante da equipe. Eles aprenderão 

que em um trabalho em grupo devem respeitar a ideia do outro para que o trabalho 

seja realizado de modo que todos participem contribuindo com suas opiniões. 

Solé também apresenta uma sugestão de atividade diferenciada para as 

aulas de leitura literária. De acordo com a autora, o professor deve entender que 

existe umas atividades mais interessantes para os alunos do que outras. Assim, 

cabe ao professor decidir qual combina mais com a turma em dado momento 

(SOLÉ, 2012). A sugestão de atividade da autora é “a prática de leitura fragmentada 

– um parágrafo cada um, duas páginas por dia... – muito frequente em nossas 

escolas, é mais adequada para “trabalhar a leitura” em determinados aspectos para 

as crianças lerem” (SOLÉ, 2012, p.91). 

Desse modo, a ideia da autora é que ao invés da leitura ser trabalhada com 

textos longos ou livros inteiros, o professor ofereça aos seus alunos uma leitura 

parcial para cada um. Essa é uma atividade mais prática e que não necessita de 

tanto tempo de aula, porém, Solé (2012, p.91) ressalta que “esse tipo de leitura 

nunca deve ser usado com exclusividade”, justamente por ser uma atividade de 

leitura mais superficial do que as outras que foram mencionadas anteriormente. 

É com o enriquecimento de cada professor, com as ideias novas que forem 
surgindo, com as adaptações, com a criatividade acionada que se chegará 
a uma escola mais viva e a uma “leitura do mundo e dos livros”, mais 
consciente, criativa e proveitosa. (CAGNETI, 1986, p.107) 

 

Assim, entende-se que o professor deve buscar novas ideias para transformar 

o que antes era uma chata aula de literatura em aulas divertidas, aulas que os 

alunos tenham interesse de participar e realizar as leituras literárias propostas pelo 

professor. Além disso, deve-se atentar para o que Bamberger (2001, p.42) afirma: 
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Se quisermos cultivar a cultura literária precisamos os lembrar de que a 
literatura oferece possibilidades suficientes para que cada leitor possa 
desfrutá-la de acordo com suas necessidades e métodos, e que devemos 
ser cautelosos ao ajudar o leitor a descobrir seu método. 

 

Portanto, é importante que o professor entenda que seus alunos possuem 

interesses e motivações diferenciadas para a leitura literária e que a literatura dispõe 

a variedade necessária para cada leitor. “Essas motivações para ler e os interesses 

de leitura entrecruzam-se; não obstante, o professor deve tentar descobrir os 

impulsos e interesses dominantes do jovem leitor” (BAMBERGER, 2001, p.33).  

Conforme foi esclarecido neste capítulo é necessário que o professor de 

literatura leve para a sala de aula atividades inovadoras o suficiente para despertar o 

interesse dos seus alunos. Também é relevante que o professor compreenda que 

mais importante que a atribuição de notas aos alunos é fazer com que eles se 

sintam a vontade com a leitura, é fazer com que eles se sintam interessados e 

motivados a continuarem lendo mesmo fora da escola e longe das obrigações 

escolares. Para que assim seja alcançado o objetivo primordial: a formação de 

alunos leitores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho foi desenvolvido a partir da necessidade de se 

compreender quais os caminhos possíveis para que o professor possa trabalhar a 

leitura literária de modo que os alunos tenham interesse em realizá-la. Assim sendo, 

foi necessário entender de que maneira os alunos podem se interessar pelas aulas 

de literatura sem deixar de adquirir o conhecimento. 

Para a compreensão do objetivo geral deste trabalho foram desenvolvidos 

três capítulos. No primeiro capítulo, o objetivo a ser alcançado foi traçar uma relação 

entre leitura, literatura e alunos leitores. O objetivo foi alcançado, uma vez que 

trouxe ao leitor a importância e relação existente entre leitura e literatura e, como 

juntas podem auxiliar a formar alunos leitores. 

Já o segundo capítulo se comprometeu a estudar a possibilidade de 

desenvolver nos alunos o hábito pela leitura através da literatura. Assim, entendeu-

se que o professor como mediador nesse processo deve considerar alguns aspectos 

relevantes para que a aula de leitura literária seja cativante aos seus alunos para 

que assim eles possam se sentir mais interessados em leitura. 

O terceiro capítulo trouxe abordagens acerca dos possíveis caminhos que o 

professor pode percorrer para tornar a aula de leitura literária mais dinâmica. 

Entendeu-se através deste capítulo que o professor pode planejar suas aulas de 

modo que, além da leitura servir para levar conhecimento também pode ser fonte de 

prazer para os jovens leitores. 
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