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RESUMO 

Todos os trabalhos que são desenvolvidos pela educação, demonstram amplos 

interesses em conceder a todas as pessoas, meios pelos quais possam evoluir 

continuamente em seus desenvolvimentos educacionais, dessa forma, o ato em si de 

educar se desdobra em algumas estruturas, destas que se iniciam com os processos 

em alfabetizar e letrar, dois dos caminhos que conduzem as bases de qualquer 

ensino-aprendizagem de cada ser humano. Mensurando isso, o presente trabalho 

aborda a temática referente a leitura, sendo-a um fator preponderante de 

enriquecimento em comunicar-se e adquirir verdadeiras competências em saberes e 

conhecimentos para cada indivíduo. Objetiva-se assim, expressar a importância da 

leitura direcionada ao público estudantil do 1º ano do ensino fundamental, tendo como 

metodologia de pesquisa, uma revisão bibliográfica sobre esse assunto, tendo como 

norte teórico uma revisão bibliográfica, ou seja, apontando teorias e estudos 

existentes sobre o tema dessa pesquisa, tem-se, assim, argumentos em mensurar a 

ideia central dessa abordagem acadêmica.   

 

Palavras-chave: A importância da leitura. Ensino Fundamental. Saberes e 

conhecimentos.  

 

ABSTRACT 

All the works that are developed by education, show broad interests in granting to all 

people, means by which they can continuously evolve in their educational 

developments, in this way, the act of educating itself unfolds in some structures, of 

which begin with the processes of literacy and literacy, two of the paths that lead the 

basis of any teaching-learning of each human being. Measuring this, the present work 

addresses the theme related to reading, being a major factor of enrichment in 

communicating and acquiring true skills in knowledge and knowledge for each 

individual. Thus, the objective is to express the importance of reading directed to the 

student public of the 1st year of elementary school, having as research methodology, 

a bibliographic review on this subject, having as a theoretical guide a bibliographic 

review, that is, pointing out existing theories and studies. on the subject of this 

research, there are, therefore, arguments in measuring the central idea of this 

academic approach. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Tudo quanto possa ser aprendido e assimilado, enquanto profissional da área 

educativa, constituem-se em ações importantíssimas para agregar valores ao ofício 

de lecionar, pois diante as complexidades que apontam-se no cotidiano de cada 

escola e salas de aula, é necessário uma maior sensibilidade por parte do corpo 

docente, em relação aos desafios que de alguma forma são inerentes aos processos 

e projetos curriculares educativos. 

 Justifica-se essa abordagem, mediante a necessidade de uma maior 

aproximação com os processos de ensino de um modo em geral, como também 

específicos, onde assim, por meio de um estudo e pesquisa sobre a temática 

escolhida, sendo isso fundamental para ampliar uma visão realista sobre inúmeros 

fatores que compõem a educação, seus processos e públicos-alvo.  

 Ao ponderar a escolha do tema, objetiva-se assim descrever o quanto a leitura 

é importante para todas as pessoas, contudo, em especial para o público infantil, mais 

precisamente as crianças que estão inseridas no 1º letivo de seus estudos.  

 Enquanto profissional da área educacional, percebe-se o quanto é 

imprescindível, como também crucial agregar interligações entre as crianças e os 

processos educativos que se dão a respeito da leitura, pois dessa forma, intenta-se 

fomentar maiores e assíduos contatos que se revelam como elos de ligação entre as 

necessidades de aprendizados, como também as responsabilidades dos educadores 

e educadoras, frente a educação participativa que se direciona aos alunos e alunas 

das séries infantil do ensino fundamental.  

É de suma importância estabelecer critérios que possam elevar 

consideravelmente, caminhos sócio educativos, onde possa-se inserir as crianças no 

universo quase ilimitado e positivo da leitura, mostrando-as o quanto tudo isso vai 

além de uma necessidade e sim de aproveitamentos em várias vertentes.  

 Para as chamadas perguntas problemas, tem-se as seguintes indagações: de 

que forma as práticas pedagógicas, podem agregar ações para melhorar os processos 

de leituras que são voltados para o ensino fundamental de crianças do 1º ano? 

 Como os docentes podem agir, mediantes alguns desafios que são 

encontrados no ensino-aprendizagem da leitura infantil?  
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 Já para os objetivos, os quais dividem-se em Geral e Específicos, começa-se, 

então pelo primeiro, ou seja, o Geral, onde procura-se descrever a importância da 

leitura, nos processos educativos do ensino fundamental do 1º ano. Seguindo adiante, 

chega a vez dos Específicos a saber: mensurar a importância da formação de leitores, 

durante os processos que se dão no desenvolvimento educacional; analisar alguns 

desafios que são encontrados, frente ao ensino-aprendizagem da leitura; fomentar 

uma maior aproximação docente, através de pesquisas sobre formas e planejamentos 

direcionados com o ensino da leitura.  

 Ensejando todas essas informações, assim fica estabelecido a estruturação 

desse artigo, o qual procura evidenciar algo tão importante para as pessoas, em 

especial os estudantes do ensino fundamental 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



3 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Nota-se que, ultimamente, em meio a tantos avanços tecnológicos, progressos 

nos mais variados ramos científicos e nas grandes descobertas da humanidade, 

alguns fatores que se interligam aos desenvolvimentos do ser humano, aparentam 

não terem essas mesmas simetrias evolutivas, ou seja, “patinam” e “deslizam” sobre 

pífios crescimentos, ou mesmo números estatísticos que demonstram algumas 

problemáticas e descasos com algo tão importante, a leitura. 

Como em tudo na vida é necessário se ter bases e alicerces sólidos, assim 

acontece também com os processos decorrentes da educação, os quais dão-se 

gradativamente em sequências e fases, uma vez que, caso haja alguma interrupção 

nesses aspectos, as gravidades negativas na vida do ser humano podem ser 

imensuráveis, trazendo grandes prejuízos para o mesmo, seja de uma forma em geral 

ou específica também (CLARET, 2013).  

Percebe-se o quanto é importante o contato das crianças com os livros desde 
cedo, pois assim, elas irão desenvolver sua imaginação, criatividade, auto - 
crítica. A leitura deve ser introduzida na vida das crianças, como algo 
prazeroso. Todavia, o professor poderá proporcionar a elas um momento de 
lazer, fazendo uma contação de histórias, utilizando fantoches, aventais ou 
até mesmo uma encenação teatral, que ajudará a despertar o gosto pela 
leitura (CLARET, 2013, p. 11).  

 

Fundamentando-se nesses emponderamentos, quanto mais os profissionais da 

área educacional, perceberem as necessidade e problemáticas ligadas ao ensino-

aprendizagem da leitura, focando sinergias construtivas, alianças e junções com 

práticas sócio educativas, melhores são as chances de triunfos e êxitos para todos os 

educandos e educandas, isso, são objetivos que precisam serem avaliados e 

constantemente implementando através de metodologias eficazes, pois o mais 

importante em tudo isso, refere-se ao bem-estar estudantil e social de todos os 

estudantes. 

É justamente o que essa abordagem acadêmica intenta, ou seja, demonstrar a 

grande importância da leitura no segmento do ensino fundamental I, reiterando os 

posicionamentos e práticas docentes, frente aos desafios e dificuldades nesses 

âmbitos.  
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2.1 A IMPORTÂNCIA DA LEITURA NOS PROCESSOS EDUCATIVOS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL DO 1º ANO 

O ato em si de ler, é algo que torna-se imprescindível para todos os seres 

humanos, pois constituem-se em práticas que decorrem nos pontapés iniciais de uma 

longa trajetória estudantil, com isso, as demais etapas que são inerentes aos 

processos educativos, tendem a seguirem por viés bem positivos, fortalecendo ainda 

mais as bases curriculares da escola e de sues públicos-alvo. 

Diante de tudo quanto represente ler na vida de alguém, isso deveria ser algo 

completamente comum, comum no sentido de que esse processo, é indispensável 

todos, mediante essa necessidade, os obstáculos e dificuldades que são vistos, 

colocados e que contradizem as bases educacionais, deveriam ser completamente 

extintos do convívio humano, uma vez que sem a educação e suas contribuições, 

dificilmente o próprio mundo e suas sociedades teriam evoluído tanto (FREIRE, 1989).  

Assim Paulo Freire descreve um comentário sobre a leitura:  

Me parece indispensável, ao procurar falar de tal importância, dizer algo do 
momento mesmo em que me preparava para aqui estar hoje; dizer algo do 
processo em que me inseri enquanto ia escrevendo este texto que agora leio, 
processo que envolvia uma compreensão crítica do ato de ler, que não se 
esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas 
que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo (FREIRE, 1989, p. 9). 

  

 Sem sombra de dúvida alguma, Freire (1989) descreve bem a forma com que 

a leitura deveria sempre ter sido encarada como essencial na vida do ser humano, 

contudo, não precisa ser, com todo respeito a pessoa desse grande Pedagogo 

brasileiro, para ver o quanto algumas disparidades ainda limitam os processos 

educativos, fruto de uma história passada e presente que em algumas situações, 

pautam-se em descasos e desmotivações nessas áreas, pois mesmo com os avanços 

que foram alcançados, ainda cabem reflexões acerca de melhorias no ensino-

aprendizagem de qualquer pessoa, em especial para as crianças. 

Para Solé, os processos de ler estão interligados sob alguns fatores, como por 

exemplo:  

[...] para ler, é necessário dominar as habilidades de decodificação e aprender 
as distintas estratégias que levam à compreensão. Também se supõe que o 
leitor seja um processador ativo do texto, e que a leitura seja um processo 
constante de emissão e verificação de hipóteses que levam à construção da 
compreensão do texto e do controle desta compreensão – de comprovação 
de que a compreensão realmente ocorre. (SOLÉ, 1998, p. 24). 
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Surgem então, alguns caminhos que denotam determinadas nuances, as quais 

levam os docentes e instituições de ensino, a tentarem atender as necessidades dos 

alunos e alunas, tendo nos princípios basilares dos contextos educativos, uma 

percepção sólida da importância de ler, afinal de contas essa é uma base que serve 

para as demais incursões estudantis. 

 Enquanto parte da fase educacional ativa das séries escolares, principalmente 

do ensino fundamental, a leitura precisa ter suas motivações e repercussões positivas 

dentro da sala de aula, permitindo assim que todos os atuais e futuros leitores possam 

aprender o quanto devem apoderar-se disso, contudo, sendo-os pertencentes a uma 

faixa etária específica, demanda-se assim algumas especificidade, destas que ficam 

interligadas com as práticas docentes em sala de aula. 

Pode-se constatar a importância e dificuldades nos processos de ler, no que 

relata Silva: 

A leitura é considerada uma prática indispensável no processo de ensino 
aprendizagem, porque favorece o desenvolvimento das habilidades 
cognitivas e ao mesmo tempo, oportuniza e desperta o interesse do aluno por 
esta prática como entretenimento e possibilidade de ampliação de 
conhecimento. Entretanto, embora ela seja cada vez mais relevante num 
mundo no qual os conhecimentos se constroem e reconstroem tão 
rapidamente, é comum, nos dias atuais, ouvirmos que os alunos não 
possuem prazer pela leitura, demonstrando falta de estímulo e interesse por 
tal prática desde as séries iniciais (SILVA, 2019, p. 14).  

 
Conceituando, percebendo-se e apoderando-se de fato, sobre os reais e 

sólidos sentidos do que é a leitura, isso jamais deveria ter tornado algo “descuidado”, 

ou seja, desprovido de quaisquer atenções e, principalmente investimentos, destes 

que deveriam partir das políticas públicas em suma.  

A leitura constitui-se um dos maiores processos na vida de um ser humano, 

dela advém inúmeros outros aprendizados, contudo, para que tudo transcorra de uma 

maneira adequada, cabem as participações não somente das escolas e demais 

instituições de ensino e, sim, de todas as pessoas que fazem parte do cotidiano de 

cada criança, pois assim como tratam-se de processos gradativos, não podem ser 

interrompidos, pois, caso assim ocorra, consequências negativas infiltram-se nos 

desenvolvimentos educativos, revelando-se em profundos retrocessos e 

desencadeando rupturas seríssimas na vida de cada ser humano, ainda mais quando 

trata-se de uma criança. 
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A leitura e escrita são ferramentas indispensáveis para a sobrevivência em 
uma sociedade que privilegia o código escrito. A inserção do indivíduo no 
mundo do trabalho e o exercício efetivo da cidadania demandam, portanto, 
um usuário competente da linguagem escrita. Assim, na atualidade, exige-se 
o compromisso da escola como agente capaz de planejar e executar ações 
que garantam o ensino eficaz de comportamentos acadêmicos, tais como a 
leitura e a escrita, que são fundamentais à apropriação dos conhecimentos 
produzidos e socialmente valorizados (FERNANDES; MOROZ, 2011, p. 47).  

 

A leitura constitui-se algo sublime, pois quando encarada e disponibilizada 

adequadamente, proporcionam viés de alcances imensuráveis, pois advém de 

processos interativos, unido não somente palavras ditas, porém uma assimilação 

entre quem ler, o que os textos propõem e os resultados que são obtidos com isso, 

onde em todas essas ambientações, existem propósitos  e objetivos envolvidos, sendo 

que a essência do educar, firma-se em conceder a todos determinadas seguranças 

interpretativas, contudo, baseando-se paulatinamente sob etapas por etapas, ou seja, 

tendo finalidades iniciais, desta com a educação infantil, partindo-se assim, para 

degraus mais avançados, prosseguindo em uma temática evolutiva e contínua.  

Partindo-se do pressuposto de tudo isso, faz-se necessário algumas junções, 

retrospectivas e assimilações, as quais culminem em uma observação e medidas, 

cujos intentos estabeleçam uma satisfação espontânea por parte de cada leitor, 

levando-o a reconhecer por si mesmo, uma identificação com os processos de leitura, 

os quais reproduzam efeitos em aprofundarem-se cada vez mais nisso. 

É bastante abrangente as conotações sobre a leitura e tudo que a mesma 

signifique, nas palavras de Souza: 

Leitura é, basicamente, o ato de perceber e atribuir significados através de 
uma conjunção de fatores pessoais com o momento e o lugar, com as 
circunstâncias. Ler é interpretar uma percepção sob as influências de um 
determinado contexto. Esse processo leva o indivíduo a uma compreensão 
particular da realidade (SOUZA, 1992, p. 22). 
 

Mesmo usando uma palavra como basicamente, conforme enumera Souza 

(1992), para as crianças em suas faixas etária inicias de estudo, isso não possui 

plenamente essa conotação, até porque estão em descobrimentos e percepções 

aflorando, sendo assim, textos, grafias e demais partes integrantes do processo de 

ler, dever haver adequações específicas para as mesmas, caso contrário as coisas 

não terão os efeitos pretendidos, pois para cada modalidade de ensinar, são 

necessários formas distintas para isso. 
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É indispensável para as escolas, seus profissionais e demais componentes 

terem esse compromisso, ou seja, orquestrarem-se no que for mais compreensível e 

didaticamente aceito, no que se refere em produzir os meios e caminhos que possam 

elevar significativamente os níveis de aprendizados das crianças, incluindo as bases 

iniciais de aprender a ler, pois sem isso, os processos assimiladores provenientes de 

uma leitura eficaz, podem ser comprometidos, levando algumas crianças a sofrerem 

limitações e algumas dificuldades.  

Enquanto instituições de ensino, não poderiam sequer serem chamadas de 

escolas, local de aprender, de crescer e assim, poder obter na vida, o que tanto é 

necessário para se devolver completamente, sem as devidas colocações e 

emponderamentos em melhorar suas práticas educacionais, trazendo progressos 

sistêmicos em seus currículos pedagógicos e didáticas, pois educar é vida, aprender 

alimenta a alma e com isso, pode com certeza triunfar nos mais diversos caminhos 

que surgem.  

 

 

2.2 A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DE LEITORES, DURANTE OS PROCESSOS 

QUE SE DÃO NO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

Satisfazendo diversos propósitos, ensejando finalidades bem definidas, o ato 

em si de ler traz consigo diversas simetrias, dentre estas a formação de bom leitores. 

Levando em consideração isso, ler ultrapassa tudo quanto possa ser decorativo e 

mecanizado, ou seja, os processos que enfatizam uma compreensão maior, 

aprofundada e direcionada adequadamente a todos, tem meios de poder afastar as 

dificuldades e limitações que se posicionam em ofuscar o brilho que é uma leitura 

eficientemente transformadora, levando a todos a lerem com prazer e sentirem que 

isso é algo surpreendentemente motivador na vida. 

No que diz Silva (1987), declara formas que, se trabalhadas adequadamente, 

trazem distorções e desequilíbrios para a formação de leitores eficientes, como pode 

ser visto a seguir:  

A leitura não pode ser confundida com decodificação de sinais, com 
reprodução mecânica de informações ou com respostas convergentes a 
estímulos escritos pré-elaborados. Esta confusão nada mais faz do que 
decretar a morte do leitor, transformando-o num consumidor passivo de 
mensagens não significativas e irrelevantes (SILVA, 1987, p. 96).  
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Ao relacionar-se diretamente com o ato de ler, isso dever ser permitido com 

todas as motivações e meios que possibilitem uma fluência devidamente simples, 

dotada de manuseios e ferramentas, onde cada sentido das palavras e frases, como 

também os ideais de quem escreveu os textos sejam percebidos pelos leitores e 

leitoras, dessa forma, surgem distinções bem definidas, como também uma 

interligação entre ler e compreender, dois fatores de suma importância em quaisquer 

processos e fases de leitura. 

Ao destacar isso, a leitura pode e deve assumir uma realização propriamente 

dita nos leitores, fazendo-os ver por si mesmos, os reais sentidos dos propósitos de 

aquisições em saber e entender o que precisam ou estão lendo, obviamente que, em 

se tratando de crianças e demais pessoas em situações peculiares, deve-se aplicar 

mecanismos que possam orientar, instigar e dar as devidas compreensões sobre 

como aproveitar o máximo possível a leitura em si, com isso, uma diversidade de 

decifrações e codificações são encontradas e assimiladas, tendo nas didáticas sócio 

educativas, os meios para se obter isso na prática.  

Para Bordini (1986), a leitura exerce uma diversidade de significados e 

simbologias em que consegue envolver-se com a mesma, mostrando realidades e 

ensejos que se completam continuamente, isso, em uma interligação mútua.  

[...] o ato de ler se completa e gratifica o leitor, tornando-o conivente com 
outras vidas e outros mundos, obrigando-o a se emocionar, a repudiar, a 
apaixonar-se, todavia, sem nunca perder o controle consciente da situação 
de leitura, o que é, talvez, seu maior atrativo, pois permite um diálogo em 
igualdade de condições (BORDINI, 1986, p. 116).  
 

É indispensável apropriar-se disso, ou seja, assumir um compromisso para com 

as crianças sobre um bom funcionamento de sistemas educacionais nas escolas, 

onde possa-se abrir todas as possibilidades para letrar o público infantil em seus 

desenvolvimentos da leitura, no entanto, para que assumam essa realidade, 

necessitam serem orientadas e instruídas adequadamente, tendo nos compromissos 

docentes e nas estratégias das instituições de ensino, ambientes, ferramentas e uma 

assistência sempre presente em seus cotidianos em sala de aula, dessa forma, 

elevam-se gradativamente suas visões, percepções e posicionamentos como ávidos 

(as) leitores (as). Seguindo por esses viés, mesmo em idades e fases ainda tenras da 

vida, surgem excelente oportunidades de acontecer o melhor, ou seja, o surgimento 

nato e espontâneo pelo gosta da leitura.  
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Oliveira e Rocha (2014), reiteram a grande importância do fazer-se presente, 

da leitura na vida humana, desta que se der o mais antes possível, ou seja, na infância, 

pois assim, as simbologias e um dado entrosamento com os processos e códigos da 

leitura, vão se fixando, mesmo que não sejam em suas totalidades e abrangências 

plausíveis normalmente, pois, enquanto criança, não há as devidas percepções ainda 

formadas, como elos para assimilar melhor o ato de ler.   

O hábito de ler deve estar presente na infância, onde desta forma o indivíduo 
aprenderá desde pequeno que a leitura é algo importante e prazerosa, dando 
oportunidades assim, deste se tornar um adulto instruído, podendo 
compreender com maior facilidade e perspicácia seu meio social. As pessoas 
ao ter o hábito de ler conseguiram enriquecer a comunicação com as outras 
pessoas, melhoram seu vocabulário ao pronunciar as palavras quando falam, 
desenvolvem o seu aspecto cognitivo, tendo mais conhecimento sobre o 
mundo que está inserido (OLIVEIRA; ROCHA, 2014, p. 14).  

 
Para Andrade (2011), não poderia ser diferente, ou seja, os país e demais 

familiares que sejam responsáveis pelas crianças, devem trazerem para si mesmos, 

um papel de extrema importância, onde venham estreitar laços e aproximar os 

pequeninos e pequeninas do universo das leituras. Para isso, é necessário alguns 

tipos de tratamentos e ações, como por exemplo, a chamada contação de histórias, 

onde pela voz, entonação e emoção colocada nas transmissões de cada texto, frase 

e ideias, possam transmitir sensações e percepções para cada crianças. Com isso, 

segundo o autor, vão sendo alicerçados laços e encurtando distancias, frente aos 

possíveis desafios e dificuldades que apareçam, quando chegue a hora de frequentar 

a sala de aula.  

Quando uma pessoa sabe ler bem, não existem fronteiras para ela. Ela pode 
viajar não apenas para outros países, mas também no passado e no futuro, 
no mundo da tecnologia, na natureza, no espaço cósmico. Descobre 17 
também o caminho para a porção mais intima da alma humana, a conhecer 
melhor a si mesma e aos outros. (BAMBERGER, 1977 p.29). 
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3. METODOLOGIA 

Nessa perspectiva, a escolha da metodologia, deu-se por uma revisão 

bibliográfica, ou seja, por meio de uma apropriação que se faz, baseando-se em um 

apanhado de estudos, pesquisas e demais conteúdos que se interliguem ao tema, 

referenciando todos os argumentos e justificativas para os objetivos e problemática 

que são essenciais num estudo desse porte.  

Diante de determinada responsabilidade em prover esse trabalho, sob uma 

metodologia eficaz e completamente coesa, optou-se por uma revisão bibliográfica, 

sendo reunido as devidas considerações e estudos dos autores e autoras citados 

anteriormente.  

Os livros ou textos selecionados servem para leituras ou consultas; podem 
ajudar nos estudos em face dos conhecimentos técnicos e atualizados que 
contêm, ou oferecer subsídios para a elaboração de trabalhos científicos, 
incluindo seminários, trabalhos escolares e monografias. Por esse motivo, 
todo estudante, na medida do possível, dedicar, passando depois para outras 
mais especializadas e atuais, relacionadas deve preocupar-se com a 
formação de uma biblioteca de obras selecionadas, já que serão seu 
instrumento de trabalho. Inicia-se, geralmente, por obras clássicas, que 
permitem obter urna fundamentação em qualquer campo da ciência a que se 
pretende com sua área de interesse profissional (LAKATOS e MARCONI, 
2003, p. 20). 

 

Assim como destaca Lakatos e Marconi (2003), existem também uma 

determinada importância que recai, sobre a necessidade de apropriações teóricas, 

destas que se dão através de leituras e análises decorrentes de perspectivas que se 

deram por meio de ações voltadas ao entendimento sobre algo, dessa forma, tem-se 

um norte em que fundamente-se tudo quanto diga respeito a um trabalho acadêmico.  
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4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Percebe-se que a leitura é algo que traz grande aprendizados para todos, ainda 

mais quando inserida nos contextos da infância, pois são as bases de ensino-

aprendizagem completo, onde com as devidas precauções, motivações e ensejos 

bem orquestrados, pode-se chegar a níveis aquém do comum, ou seja, guiar e 

fomentar os caminhos que tornem todas as crianças em leitores e leitoras 

esclarecidos, tendo êxitos em cada passo dado gradativamente em ler. 

No entanto, deve-se considerar algumas inferências e interferência, onde sem 

as devidas preparações e ajustes que deem nos espaços físicos, nas formas de 

lecionar, na gestão pedagógica, as devidas e positivas conexões entre leitor, quem 

escreveu e os textos lidos, podem vir a sofrer variações, algo até mais complexo, como 

por exemplo, dificuldade acentuadas entre cada período aquisitivo de assimilações da 

leitura, nesse sentido, preocupações devem ser tidas, todavia, soluções são mais 

adequadas para lidar com disparidades nesses âmbitos. 

Mantendo as devidas análises escolares, isso tende a dar orientações aos 

docentes e as instituições de ensino, de modo que perpassam obstáculos e limitações, 

logrando os mais favoráveis êxitos possíveis. Desse modo, a aquisição de instâncias 

que valorizem e compreendam a fase inicial da leitura infantil, tende-se a focar 

sinergias para um desenvolvimento humano a contento do que se espera em 

prosseguir com a finco nos processos de ler bem, saber o que está lendo e 

desenvolver gosto pela leitura, visando grandes aprimoramentos nisso.  

Considerando esses aspectos de suma importâncias, os conhecimentos e 

saberes docentes, refletem diretamente nas assimilações discentes, tecendo uma 

verdadeira espiral e trajetória de sucesso escolar.  

Entretanto, colocando-se alguns emponderamentos sobre as faixas etárias e 

fases da infância, relacionadas com os processos aquisitivos da leitura, devido as 

circunstâncias, capacidade e percepções de uma criança, incidem uma conotação 

bem peculiar, ou seja, certos cuidados para com didáticas e caminhos que sejam 

postos como os mais adequados em direcionamento nesses desenvolvimentos, com 

isso, diminui-se determinadas apreensões e retrocessos distintos, voltando-se as 

devidas atenções para os conteúdos estudantis na leitura. 



12 
 

Tomando alguns cuidados, considerando os devidos fatores, situações e 

legitimidades em lecionar, as tomadas de decisões tendem a serem acertadas, ou 

seja, devidamente positivas, as quais podem ser comprovadas por teorias, 

experiências e relatos de outros trabalhos acadêmicos e demais estudos nesses 

níveis. 

Mediante essas considerações e também caraterísticas bem distintas, é de 

bom tom e de grande valia, perceber as situações onde possa-se estabelecer 

diretrizes condizentes com os nivelamentos da leitura do ensino fundamental 1, tendo 

uma duradoura e eficaz relação em mutualidade, auxílio e, principalmente 

compreensão de que trata-se de ensinar quem estar começando seus estudos. 
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5. CONCLUSÃO 

Ler, conhecer e procurar interpretar textos, como também demais meios de 

aprender também, surgem como algo novo e que constituem-se em processos 

distintos, com isso, abrem-se grandes caminhos para imensuráveis aprendizados, dos 

quais estão categoricamente ligados ao desenvolvimento humano de um modo em 

geral.  

Dessa maneira, escolas, docentes e demais instituições de ensino procuram 

adequar-se nas mais diversas formas, procurando apresentar aos seus públicos-alvo 

o melhor em ensinar e acompanhar a todos, principalmente as crianças, pois as 

mesmas necessitam de maiores atenções e estratégias em seus processos de 

aprendizagem, destes que comecem com a leitura, por exemplo. 

Para que todos os alunos e alunas do ensino fundamental 1, possam assimilar 

bem os contextos e conteúdos que pertencem aos processos de leitura, é importante 

que tenham as reais percepções dessa importância, isso, dar-se por intermédio de 

ferramentas e assistências educativas apropriadas, ou seja, constituem-se em saber 

como melhor instruí-las em seus processos de ler bem e procurar entender o que 

estão sendo lhe repassado. 

 Quando se tem as devidas visões em poder dominar esses caminhos, os quais 

são verdadeiros representantes de etapas educativas bem alicerçadas, devendo 

estabelecer e se fazer presentes assiduamente na vida educativa das crianças, os 

níveis de assimilarem textos e compreendê-los, assumem relevantes resultados, 

sendo-os elevados continuamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

REFERÊNCIAS 

ANDRADE, B G. Impactos de práticas pedagógicas centradas no letramento em 

crianças pré-escolares. Campinas: Mercado de letras, 2011. Disponível em: < 

http://www.unisalesiano.edu.br/biblioteca/monografias/57412.pdf>. Acesso em: 14 e 

agosto de 2020. 

BAMBERGER, R. Como incentivar o hábito da leitura. São Paulo: Cultrix Ltda, 

1977. Disponível em: < 

http://www.unisalesiano.edu.br/biblioteca/monografias/57412.pdf>. Acesso em: 14 e 

agosto de 2020. 

BORDINI, Maria da Glória. Por uma pedagogia da leitura. Letras de Hoje. Porto 

Alegre, pág. 111-118, mar. 1986. Disponível em: < 

https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/literatura/a-importancia-habito-

ler.htm#:~:text=A%20leitura%20apresenta%20uma%20import%C3%A2ncia,o%20en

tendimento%20de%20sua%20realidade.>. Acesso em: 14 e agosto de 2020. 

CLARET, Fabiane Guilherme Rosa (Monografia apresentada como requisito parcial à 

obtenção do título de Especialista na Pós Graduação em Educação: Métodos e 

Técnicas de Ensino, Modalidade de Ensino a Distância, da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná – UTFPR – Câmpus Medianeira. Orientadora: Professora Ms. 

Janete Santa Maria Ribeiro). A importância da leitura nos anos iniciais do ensino 

fundamental. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Diretoria de Pesquisa e 

Pós-graduação Especialização em Educação: Métodos e Técnicas de Ensino. 

Medianeira, 2013. Disponível em: < 

http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/4465/1/MD_EDUMTE_2014_2_1

05.pdf >. Acesso em: 10 de agosto de 2020.  

FERNANDES, Márcia Aparecida Pasqual; MOROZ, Melania. Ensino de leitura para 

alunos do ensino fundamental – proposta com base na análise do 

comportamento. Psic. da Ed., São Paulo, 32, 1º sem. de 2011, pp. 47-68. Disponível 

em: < http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psie/n32/n32a04.pdf>. Acesso em: 12 e agosto de 

2020. 

Freire, Paulo, 1921 – F934i A importância do ato de ler: em três artigos que se 

completam / Paulo Freire. – São Paulo: Autores Associados: Cortez, 1989. (Coleção 

polêmicas do nosso tempo; 4). Disponível em: < https://educacaointegral.org.br/wp-

content/uploads/2014/10/importancia_ato_ler.pdf>. Acesso em: 10 de agosto de 2020. 

Lakatos, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica 1 Marina de Andrade 

Marconi, Eva Maria Lakatos. - 5. ed. - São Paulo: Atlas 2003. Disponível em: < 

https://docente.ifrn.edu.br/olivianeta/disciplinas/copy_of_historia-i/historia-ii/china-e-

india>. Acesso em: 26 de junho de 2020.  

OLIVEIRA, Rute de Lima Reis; ROCHA, Tatiana de Souza (Trabalho de Conclusão 

de Curso apresentado à Banca Examinadora do Centro Universitário Católico 



15 
 

Salesiano Auxilium, curso de Pedagogia, sob a orientação da Profª Ma Fátima Eliana 

Frigatto Bozzo). A importância da leitura para o 1º ano de ensino fundamental 

UNISALESIANO Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium Curso de 

Pedagogia. LINS – SP 2014. Disponível em: < 

http://www.unisalesiano.edu.br/biblioteca/monografias/57412.pdf>. Acesso em: 14 e 

agosto de 2020. 

SILVA, Ezequiel Teodoro da. O ato de ler: fundamentos psicológicos para uma 

nova pedagogia da leitura. 4. ed. São Paulo: Cortez Autores Associados, 1987. 

Disponível em: < https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/literatura/a-importancia-

habito-

ler.htm#:~:text=A%20leitura%20apresenta%20uma%20import%C3%A2ncia,o%20en

tendimento%20de%20sua%20realidade.>. Acesso em: 14 e agosto de 2020. 

SILVA, Josimária Fernandes da (Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 

Coordenação do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia na Modalidade à 

Distância, do Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba, como 

requisito institucional para obtenção do título de Licenciada em Pedagogia. 

Orientador(a): Profª Doutora Catarina Carneiro Gonçalves). A contribuição da leitura 

de histórias infantis no processo ensino aprendizagem. Universidade Federal da 

Paraíba. Centro de educação – Curso de Licenciatura pelna em pedagogia à distância. 

João Pessoa. - PB 2019. Disponível em: < 

https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/15136/1/JFS03072019.pdf>. 

Acesso em: 12 e agosto de 2020. 

SOLÉ, Isabel. Estratégias de Leitura. Porto Alegre: Artmed: 1998. Disponível em: < 

http://livros01.livrosgratis.com.br/cp109871.pdf >. Acesso em: 12 e agosto de 2020. 

SOUZA, Renata Junqueira de. Narrativas Infantis: a literatura e a televisão de que 

as crianças gostam. Bauru: USC, 1992. Disponível em: < 

https://www.fucamp.edu.br/editora/index.php/cadernos/article/download/623/451>. 

Acesso em: 12 e agosto de 2020. 

 


