
E-mail para contato: raquel.fraguas@gmail.com IES: UNESA

Autor(es) Raquel Fraguas Rangel

Palavra(s) Chave(s): Leitura. Estratégias de motivação. Escola. Família.

Título: COMO ESTIMULAR O HÁBITO DE LER EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES UTILIZANDO ESTRATÉGIAS DE MOTIVAÇÃO PARA 
A LEITURA

Curso: Pós-graduação lato sensu - Educação

Educação e Licenciatura

RESUMO

Um dos maiores desafios de pais e de educadores, sobretudo os de Língua Portuguesa e Literatura, é fazer com que os filhos e alunos leiam e 
encontrem na leitura um hábito prazeroso. Demonstrando preocupação em relação a essa questão e vendo a necessidade de formar uma 
sociedade leitora, o governo federal, em parceria com estados e municípios, vem criando políticas públicas (como o Plano Nacional do Livro e 
Leitura – PNLL) voltadas à leitura e ao livro no Brasil, a fim de assegurar a leitura como um direito social básico, visto que é fundamental para o 
pleno exercício da cidadania. Assim como o problema do analfabetismo, a falta de hábito de leitura de quem já sabe ler e escrever tem sido 
motivo de preocupação entre educadores que, para reforçarem as práticas de leitura dessas pessoas, vêm realizando campanhas de alfabetização 
não só com analfabetos, mas também com alfabetizados. Em casa, os responsáveis vêm encontrando dificuldades para inserir a atividade de 
leitura na rotina de crianças e adolescentes, que têm ao seu redor uma série de distrações, como por exemplo, redes sociais, videogames, 
celulares etc. Consequentemente, a prática de leitura fica legada somente ao ambiente da escola, sendo encarada como uma obrigação pelos 
alunos. Na escola, quando o professor de Literatura solicita a leitura de um clássico da literatura brasileira a uma turma de Ensino Médio, o que se 
vê nos semblantes dos alunos são as mais diversas expressões. Alguns alunos não têm o desejo de ler o livro, pois alegam que a história será 
entediante, uma vez que o mesmo foi escrito em um século diferente; outros, ao olharem para a grossura do livro, já decidem na mesma hora 
nem começar a leitura. Há, ainda, aqueles que só de pegarem em um livro sentem um sono profundo. O restante dos alunos só fará a leitura, 
porque todos serão avaliados por meio de prova escrita que valerá ponto na média. Em uma turma, por exemplo, de quase quarenta alunos, há 
pouquíssimos alunos que realmente farão a leitura solicitada por simplesmente gostarem de ler. Situações como essas fazem parte da realidade 
de várias escolas brasileiras, que vem buscando alternativas para mudar esse cenário problemático da educação. Diante disso, o que pais, 
professores e a comunidade escolar podem fazer a fim de solucionar esse problema - a falta de vontade de ler - que vem atravessando gerações? 
De que forma podem influenciar no prazer de ler e quais estratégias de motivação para a leitura podem ser aplicadas? O presente trabalho 
pretende sugerir práticas pedagógicas e atividades criativas para que educadores e pais, de forma colaborativa, aliando esforços, coloquem-nas 
em ação com o objetivo de criar o hábito de leitura nas crianças e adolescentes desde a mais tenra idade. Para isso, o artigo foi dividido em 
quatros partes, a saber: a primeira parte trata-se da introdução que acaba de ser apresentada; na segunda, foram feitas considerações sobre a 
responsabilidade da família na formação leitora dos filhos, assim como são sugeridas algumas ações para estímulo do hábito de leitura; na 
terceira, será discutida a necessidade de mobilização da escola, representada por toda a comunidade escolar, em relação à prática de leitura; e na 
quarta e última parte, há um relato de uma experiência vivenciada durante as aulas de Língua Portuguesa e Literatura de uma turma de segundo 
ano do Ensino Médio, de uma escola pública estadual no Rio de Janeiro, em que foi aplicada uma estratégia de motivação para a leitura.
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