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SALVADOR 
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A IMPORTÂNCIA DE DESPERTAR O HÁBITO DA LEITURA NAS CLASSES INICIAIS DE 

ENSINO.           

RESUMO – A leitura é de suma importância para o desenvolvimento humano, e é essencial para o 

crescimento pessoal, pois a partir dela nos enriquecemos de idéias, experiências e valores que envolvem 



todo nosso cotidiano. Existem vários tipos de leitura, com abordagens bastantes diferentes umas das outras. 

Ler nos faz viajar por caminhos difíceis, alegres, tórridos, tristes, que nos dão até medo, mas ao final somos 

contemplados pelo retorno positivo que a leitura nos oferece. A partir da leitura, formamos um melhor 

conceito da vida, utilizamos a gramática, e consequentemente aumentamos nosso vocabulário e linha de 

raciocínio. É a leitura que nos leva ao amadurecimento do aprendizado. 
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1 – INTRODUÇÃO 

        A Educação, para acontecer de forma ampla e produtiva, envolvendo os 

processos de pensamento e resolução, necessita de mudanças em âmbitos como nas 



organizações políticas e sociais, valorizando de forma abrangente, crítica e criteriosa a 

necessidade de um país produtivo e sempre em desenvolvimento. Nas escolas se faz 

necessário conhecer a necessidade de cada aluno, assim como transformar a sala de aula 

num local prazeroso, para que os envolvidos possam pensar, repensar e trabalhar para 

recriar um ambiente propício ao desenvolvimento do aprendizado. 

         O professor também necessita de mudanças. Cada um deve saber o seu papel 

dentro da comunidade escolar, entender que são mediadores e precisam desempenhar seu 

trabalho de forma que motivem a criança a amadurecer e terem suas próprias ideias 

expressadas de forma eficaz e verdadeira. O professor é a mola propulsora de uma 

instituição.  É ele quem conduz o crescimento e o desejo de cada jovem, pois eles nos 

enxergam como espelhos, e por isso precisam de uma boa condução. 

        O verdadeiro educador nasce com o desejo, criação, responsabilidade e o 

amor que o leva a desenvolver as melhores condições de ensino para as crianças. Eles não 

podem ser inventados. É preciso que tenham o espaço para desenvolver suas habilidades. 

É preciso que venha em cada professor e que possuam a consciência e a certeza de que 

somos peças importantes para o desenvolvimento intelecto social das crianças. 

         A leitura deve ser por prazer, e também para promover a reflexão crítica no 

ser humano. Está vinculada à escola, que constitui o espaço de aprendizagem, valorização 

e consolidação do ato de ler. Nas escolas públicas, de modo geral, grande quantidade dos 

estudantes apresenta dificuldade na aprendizagem de algumas disciplinas e apesar de 

cursar uma série mais avançada, lê sem fluência e desconhece as regras da Gramática 

Normativa. No Brasil, a cada dia, o número de alunos leitores parece diminuir devido a 

inúmeros fatores. 

         Ler não significa simplesmente decodificar símbolos, mas sim interpretar e 

compreender o que se lê. Segundo Ângela Kleiman, a leitura precisa permitir que o leitor 

aprenda o sentido do texto, não transformando-se em mera decifração de signos 

lingüísticos, sem a compreensão semântica dos mesmos. Portanto, para que se tenha uma 

leitura efetiva,  há a necessidade de compreender o que se está lendo. A compreensão está 

relacionada com a capacidade de captar a mensagem que o autor está expondo tendo em 

vista o contexto descrito. 



 A leitura, no seu sentido geral, amplia nossos horizontes e nos transporta 

ao mundo da imaginação, sem contar com a gama de conhecimentos que acabamos 

adquirindo quando mergulhamos em universos desconhecidos, como a literatura policial, 

a infantil ou infanto juvenil, a fantástica, a clássica, além dos artigos políticos, 

econômicos, sociais e culturais encontrados nos jornais e em outros veículos de 

informação impressa. 

 É de suma importância, portanto,  desenvolver em nós uma “cultura de 

leitura”, pois só assim seremos aprendizes e formadores de opinião em todo ambiente 

social e democrático que estivermos. 

 

2. LEITURA CONCEITO 

        Houve um momento na história da leitura em que ler significava pronunciar 

em voz alta as letras grafadas no papel. No entanto, as teorias mais recentes concebem o 

ato de ler como a atribuição voluntária de sentido à escrita, entendendo a leitura também 

como prática social. A leitura tem importância fundamental na vida das pessoas. A 

necessidade da leitura constante está presente em todos, haja vista que propicia a obtenção 

de informações sobre qualquer contexto e área de conhecimento, assim como pode-se 

constituir como forma de entretenimento. Para uns, atividade prazerosa. Para outros, um 

desafio a conquistar. É necessário compreender que a boa leitura garante um estudo 

eficiente, quando aplicada qualitativamente. 

        Ao ouvirmos falar em leitura, podemos ter em mente várias situações e 

respostas, mas nenhuma que nos dê um conceito sólido de leitura. Ao imaginarmos uma 

pessoa lendo livros, jornais ou revistas, podemos dizer que ela está decodificando as 

letras. Mas, se observarmos, já ouvimos expressões como: ler cartas (tarô), ler a mão ou 

ler o tempo. Portanto, o conceito de leitura vai além da escrita edo ato de desvendar 

sintagmas.  

        A leitura é uma forma de atribuição contínua do significado, os quais 

precisam ser desvelados pela compreensão do ser humano, pela subjetividade. Cada um 



lê o mundo a partir de suas vivências, e passa a ter suas reflexões através da sua própria 

existência humana. 

        Podemos vincular o conceito de letramento ao seu processo, numa 

compreensão mais ampla de como se dá a aquisição das habilidades de leitura, escrita e 

principalmente da prática social destas. Deste modo, a leitura nos insere em um mundo 

mais vasto, de conhecimentos e significados, nos habilitando, inclusive, a decifrá-lo; daí 

a noção tão difundida de “leitura do mundo”. 

        Foucambert (1994) define a leitura como a formulação de um juízo sobre a 

escrita, no ato de questionar e explorar o texto, na busca de respostas textuais e 

contextuais, que geram uma ação crítica do sujeito no mundo: 

Ler significa ser questionado pelo mundo e por si mesmo, significa que 

certas respostas podem ser encontradas na escrita, significa poder ter 

acesso a essa escrita, significa construir uma resposta que integra parte 

das novas informações ao que já se é.  

           Um indivíduo só pode ser considerado leitor quando passa a compreender o 

que lê, assim como o que escreve. Pode-se afirmar neste caso que ler é, antes de tudo, 

compreender, e por isso não basta apenas decodificar sinais e signos. É necessário se 

portar diante do texto, transformando-o e sendo transformado. 

         Freire (1982) propõe uma concepção de leitura que se distancia dos 

tradicionais entendimentos do termo como sonorização do texto escrito, defendendo que 

a leitura começa na compreensão do contexto em que se vive: 

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 o texto e o contexto. 

           Resende (1993) também concebe a leitura como possibilidade de abertura ao 

mundo, e caminho para um conhecimento mais aprofundado do leitor sobre si mesmo e 

sobre o mundo em que se está inserido: 

A leitura é um ato de abertura para o mundo. A cada mergulho nas 

camadas simbólicas dos livros, emerge-se vendo o universo interior e 

exterior com mais claridade. Entra-se no território da palavra com tudo 

o que se é e se leu até então, e a volta se faz com novas dimensões, que 

levam a re-inaugurar o que já se sabia antes. 



           Os autores Foucambert e Freire ampliam a concepção de leitura ao retirá-la 

do âmbito individual (do cognitivo), e vinculá-la ao âmbito social e aos campos político 

e ideológico. Com uma asserção aparentemente simples, Foucambert toca na essência do 

trabalho com leitura na escola, quando diz que a escola “precisa entender o que é leitura”. 

Enfatizando a diferença entre ler e oralizar o escrito, o autor assim define a leitura: 

Ler significa ser questionado pelo mundo e por si mesmo, significa que 

certas respostas podem ser encontradas na escrita, significa poder ter 

acesso a essa escrita, significa construir uma resposta que integra parte 

das novas informações ao que já é. Foucambert (1994, p.5) 

           Freire vê a leitura da palavra como intrinsecamente ligada à leitura da 

realidade vivida em todos os momentos da vida. Nossa inserção no mundo é mediada pela 

leitura da palavra “mundo”, ou seja, para ele, não apresenta apenas uma ampliação das 

concepções anteriores de leitura, mas uma compreensão de que leitura permeia toda a 

nossa vivência. É constitutiva da existência do sujeito no mundo. 

        Desta forma, não se pode ensinar a ler uma palavra se não se ensina a ler o 

mundo, uma vez que essa última leitura precede e permeia a primeira. Não somente textos 

escritos precisam ser lidos para serem compreendidos. A partir do pensamento de Freire, 

pode-se dizer, metaforicamente, que o mundo é um enorme hipertexto a ser decodificado, 

compreendido e interpretado para fazer sentido. 

         O texto, quando lido com intenção de compreendê-lo, tem o poder de 

transformar um indivíduo passivo em um cidadão crítico, capaz de modificar e formar 

conceitos. Desta forma, a leitura faz com que o texto se torne um demarcador do discurso 

ideológico, capaz de dominar o espírito de um homem ou grupo social. 

         A leitura tem um papel tão relevante na sociedade, que podemos dizer que 

ela cria novas identidades, novas formas de inserção social, novas maneiras de pensar e 

agir. Se não nos pautássemos nessa ideia, estaríamos correndo na direção contraria à 

verdadeira funcionalidade da leitura. 

        Enfim, uma sociedade bem estruturada é resultado de muita leitura. Leitura 

não apenas através da linguagem verbal, mas principalmente através de conceitos não 

verbais. Geralmente lemos tudo que está a nossa volta, e muitas vezes somos induzidos a 

isso. A verdade é que o ser humano não é capaz de viver racionalmente em um mundo, 



sem conseguir ler. Nenhum ser, sendo ele racional ou não, se torna agente dentro de um 

âmbito social sem compreendê-lo. É ele o sujeito da leitura, quem decodifica o ato de ler. 

É através da sua própria experiência que o espaço é reconhecido, a leitura pode acontecer 

e o indivíduo passar a compreender o seu mundo. É a partir da leitura que o homem 

questiona, critica e torna-se um cidadão diante da sociedade que integra. 

3. A IMPORTÂNCIA DA LEITURA 

         A prática da leitura se faz presente em nossa vida desde o momento em que 

começamos a “compreender” o mundo à nossa volta. No contato com o livro, no constante 

desejo de decifrar e interpretar o sentido das coisas que nos cercam, de perceber o mundo 

sob diversas perspectivas, e de relacionar a realidade ficcional com a que vivemos, 

estamos, de certa forma, lendo – embora, muitas vezes, não nos demos conta. 

         No processamento do texto, tornam-se imprescindíveis também alguns 

conhecimentos prévios do leitor: linguísticos, correspondentes ao vocabulário e regras da 

língua e do seu uso; textuais, que englobam o conjunto de noções e conceitos sobre o 

texto; e os conhecimentos de mundo, que correspondem ao acervo pessoal do leitor. 

Numa leitura satisfatória, ou seja, na qual a compreensão do que se lê é alcançada, esses 

diversos tipos de conhecimento são postos  em interação. Logo, percebemos que a leitura 

é um processo interativo. 

        A leitura é um fenômeno social presente em todos os grupos - mesmo nas 

comunidades orais, uma vez que o ato de ler não constitui apenas a mera decodificação 

de sinais gráficos, mas a interpretação e a compreensão do mundo interior e também 

exterior. Concebendo a leitura desta maneira, o conceito de texto é ampliado, deixando 

de ser delimitado apenas como documento escrito. 

        A depender das concepções da leitura, tal importância pode ser explicada de 

forma diferenciada. Marisa Lajolo (1993:106) esclarece que ler é essencial não só para 

aqueles que almejam participar da produção cultural, da ciência, da filosofia, da arte 

literária, mas também para aqueles que participam da sociedade moderna, que elegeu a 

escrita como código oficial, pois querem e/ou precisam procurar empregos através de 

anúncios, assinarem contratos de trabalho, ler jornais, conhecer o mundo virtual, entre 

outros. 



        Entendendo que a leitura é importante em todos os níveis educacionais, ela 

deve ser iniciada no período da alfabetização e continuar em toda a vida escolar, nos 

diferentes graus de ensino. Ela constitui-se numa forma de interação das pessoas de 

qualquer área do conhecimento. 

        A leitura é uma atividade essencial, ligada ao sucesso do ser que aprende. Ela 

permite ao homem situar-se com os outros, e possibilita a aquisição de diferentes pontos 

de vista e ampliação de experiências. É um recurso para combater a massificação 

destacada principalmente pela televisão. Assim como, o livro é um importante veículo 

para a criação, transmissão e transformação da cultura. 

        Através do hábito da leitura, o indivíduo pode tomar consciência das suas 

necessidades, educando-se, promovendo a sua transformação e a transformação do 

mundo. Pode, assim, praticar o exercício dialético da libertação. Podendo o livro ser 

considerado o recurso mais precioso de ensino, com seus inúmeros títulos e com 

diferentes públicos a serem utilizados, concorrendo, assim, para a melhoria da qualidade 

do ensino. 

        O professor tem liberdade de escolher as obras didáticas para seus alunos, em 

função do conhecimento que tem dos livros, da escola e dos alunos. Podendo fazer isso 

usando materiais impressos para o ensino da sua disciplina, como: dicionários, revistas, 

jornais, internet, etc., e podendo elaborar seus próprios textos, incentivando as várias 

formas de ler. Faz-se necessário que o professor entenda o livro como mediador na 

comunicação escrita entre ele e seu aluno, e que através dele, o ensino informativo e 

teórico é enaltecido. 

        A falta do hábito de ler começa muito antes, principalmente nas series iniciais 

do primeiro grau, por razão de os  textos utilizados serem ultrapassados e alienados dos 

problemas da realidade, não gerando assim, nenhuma motivação por parte do aluno. 

Existem muitos livros no mercado sem sustentação filosófica e teórica, e que muitas vezes 

somam-se com a incompetência do educador para orientar os alunos corretamente a esta 

prática. 

         É necessário lembrar que a educação do ser humano envolve formação e 

informação. Os conhecimentos transmitidos às novas gerações devem ser trabalhados 



com os valores e costumes, para que ocorram a sobrevivência e a evolução da cultura. Os 

textos podem ser direcionados a esses aspectos utilizados na realização de objetivos 

educacionais. tanto para formar, como para informar. 

                 A iniciação à leitura transcende o ato simples de apresentar ao sujeito as letras, 

ou seja, formar leitores vai além de se propor a leitura de textos. É preciso,  sobretudo, 

convocar o indivíduo para tomar sua palavra, para inscrever-se entre as palavras do outro. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

      Ao chegar ao término desta análise, realizada através de reflexões pessoais, 

embasadas nos escritos de vários autores, entende-se que os  objetivos desta pesquisa 

foram alcançados, e o questionamento: Por que a leitura é importante na vida da criança 

nos anos iniciais de ensino?, foi respondido no decorrer das citações e esclarecimentos a 

respeito do tema. Segundo Hamerski (2002, p. 17) o bem falar, escrever e interpretar é 

uma grande ciência e uma grande arte. Adquirível, conquistável, cujas vitórias só vêm 

depois de ingentes e doloridas disciplinas, lutas e sacríficios feitos dia a dia durante todo 

o existir. 

      Dessa forma, ver a leitura como uma necessidade, implica vê-la como uma 

atividade ligada à subjetividade do sujeito leitor: não só com o que o leitor sabe, mas 

também o que ele é. Trata-se de pensar a leitura como um processo contínuo de atribuição 

de significados.  

Diante disso, percebe-se que a leitura não é só um passatempo, nem se reduz, 

tampouco, a um meio para se conseguir conhecimento, uma vez que a capacidade de ler 

e escrever o dito com o não dito, nos textos e no mundo, vai determinar a real 

possibilidade de inclusão social. 

Entende-se, dessa forma, que as expectativas obtiveram sucesso, a partir da 

compreensão de que a leitura não deve ser apenas informativa. A informação pela 

informação não modifica o pensar e, quando isto acontece, não há alteração do sujeito 

que pensa,  e nem tampouco, do seu modo de agir na prática. 

Outro ponto importante da pesquisa está na percepção de que, para 

desenvolver alunos autônomos, o professor não pode trabalhar somente o significado do 



texto, mas também possibilitar a percepção de que há inúmeros sentidos. Ler um texto e 

compreendê-lo é um processo que se caracteriza pela utilização de conhecimentos 

prévios. O leitor utiliza, quando lê, daquilo que ele já tem o conhecimento adquirido em 

vários níveis ao longo de sua vida. É mediante a interação entre esses vários níveis de 

conhecimento que se processa a leitura, e, em decorrência disso, a compreensão. Se para 

ler, o conhecimento anterior, a cultura primeira do aluno é o fundamental, e se hoje 

estudantes de qualquer grau escolar leem mal, é evidente que o problema está na formação 

escolar: estão sendo oferecidos conhecimentos a menos aos nossos estudantes. 

De acordo com Brum (2012, p. 05) na sociedade contemporânea, em que se 

multiplicam diferentes linguagens, mídias e suportes, a leitura conquistou um papel de 

destaque na última década. Ler e escrever passaram a ser temas centrais no contexto das 

discussões em torno da aprendizagem ou do aprender a aprender. 

Diante disso, compreende-se que a capacidade de discernimento do que é real 

e a maior experiência de leitura transformam o processo, efetivando-se o 

desenvolvimento das habilidades críticas. Agora o leitor não só interpreta os dados 

oferecidos pelo texto, como também posiciona-se diante deles, iniciando-se nos juízos de 

valor. 

O hábito da leitura forma crianças, adolescentes, jovens e adultos mais críticos 

e criativos em relação ao conhecimento. A leitura influencia a escrita por vários motivos: 

o leitor toma contato com novas formas linguísticas, enriquece o vocabulário, descobre 

mundos e amplia seus conhecimentos.  

No que diz respeito ao meio eletrônico, há claramente uma concorrência 

desleal entre a escola e meio eletrônico, colaborando para o enfraquecimento na 

formação. Os apelos audiovisuais e facilitadores do computador ofuscam o 

tradicionalismo das aulas dadas na escola, restando aos educadores e responsáveis pela 

formação de milhões de cidadãos uma saída: a atualização. Só se enfrenta o inimigo 

quando se conhece e se sabe usar suas armas. Por isso, é preciso trazer para a escola novas  

metodologias e técnicas de ensinar, deixar a “mesmice” pedagógica de lado e assumir um 

ensino mais motivador e atualizado, usando, inclusive, a própria informática como meio.  

Diante disso, entende-se que a atualização dos métodos e das técnicas de 

ensinar é só uma frente de ação. Os vários níveis de conhecimento necessitam ser revistos 

no planejamento de conteúdos escolares. É necessário valorizar a língua materna, 



atribuindo-lhe sentido por ressaltar seu contexto histórico. Diminuir as desigualdades 

didáticas pedagógicas e cognitivas de ensino, bem como o fortalecimento da escola como 

instituição, a fim de oferecer um ensino de qualidade para todos, independente das suas 

condições socioculturais. Assim, a leitura não deve ser apenas informativa. A informação 

pela informação não modifica o pensar e, quando isto acontece, não há alteração do 

sujeito que pensa, e nem, tampouco, do seu modo de agir. 

Para Brum (2012, p. 05), a família e a escola devem apontar caminhos tanto 

para a leitura quanto para a escrita. Não interessa o gênero lido e escrito. O principal é o 

que cada gênero desperta. Portanto, o papel da educação e de seus agentes é criar 

oportunidades que permitam o desenvolvimento do processo cognitivo do aluno, por meio 

de estratégias bem planejadas. A partir do conhecimento prévio do tipo de sociedade que 

se deseja construir, assim formam-se cidadãos mais reflexivos, criativos e responsáveis, 

com vistas à construção de uma sociedade mais justa e democrática, preparada para 

enfrentar o mundo globalizado. 

De acordo com Sisto (2012, p. 12), ler literatura é sempre um exercício de 

colocar em xeque a sua própria vivência, a sua própria história, o seu próprio 

conhecimento de vida. Portanto, ler é uma das chaves mestras para a construção de uma 

formação sólida e bem sucedida. Para os estudantes - não saber ler, no sentido de 

compreender e interpretar as mensagens que os textos encerram.  Apresenta-se como uma 

barreira, (por vezes intransponível), à aquisição de novos conhecimentos. Por tudo isso, 

acredita-se ser fundamental estimular os jovens para essa tão importante prática. 

Na concepção do autor citado acima, o exercício da literatura é sempre um 

exercício de autoconhecimento. Criar literatura, escrever um livro, um texto, é sempre 

um exercício. A leitura como um ato positivo, e a escrita como um exercício permanente 

de criação e de descobertas são valores que podem ser experimentados na vida de 

qualquer pessoa. Para isso, muitas vezes é preciso, sim, que tenha-se cruzado na vida com 

alguém que perceba a validade disso e leve as pessoas a exercitarem esses hábitos. 

Segundo Trevisan (2002, p. 20), o ser humano é necessariamente um ser que 

quer se comunicar. Ao contrário dos animais, ele tem um mundo psíquico; não sendo 

instintivo; tem experiências de memória. De imaginação. Que exigem uma forma especial 

de comunicação.  Vargas Llosa dizia que “um público comprometido com a leitura é 

crítico, rebelde, inquieto, pouco manipulável e não crê em lemas que alguns fazem passar 



por ideias”. Diante disso, as contribuições oferecidas neste trabalho são muito úteis para 

a elaboração de propostas que enfrentem os enormes problemas encontrados pela 

educação, no que se refere à leitura. É de extrema importância despertar o hábito da leitura 

em todas as fases e idades da vida, pois ler nunca é demais, e ajuda na melhora do 

raciocínio lógico e formal. 
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