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RESUMO
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A prática de leitura é amplamente desenvolvida no âmbito escolar e é de fundamental importância para a formação dos alunos. Mas o exercício da leitura, tal qual se encontra

atualmente nas escolas, não vai além de mera decodificação de signos e gráficos. Essa postura transforma o ato de ler em uma atividade acrítica e mecânica, distante de uma

categoria que une a leitura ao prazer e que faça dessa atividade uma fonte de lazer. Despertar o gosto pela leitura vai depender de uma mudança de postura educacional em que

o educando seja colocado em uma situação em que tenha oportunidade de desenvolver seu potencial de leitor, pois pressupõe-se que o desinteresse pela leitura pode estar

relacionado ao sistema educacional e às práticas pedagógicas utilizadas pelo professor.Neste trabalho, pretende-se apresentar a investigação que vem sendo realizada na

UEMG- Unidade Carangola - sobre o desenvolvimento de práticas de leitura nas escolas. Em um primeiro momento, foi realizada uma pesquisa bibliográfica Para tanto,

embasamo-nos em teóricos como KLEIMAN (1993,1995,2013), KOCH (2006), SOARES (2012), FERREIRO (2012) e BARBOSA (2010). No segundo momento da pesquisa,

buscaremos a fala de alunos e professores do Ensino Fundamental II de uma escola pública da região, no intuito de compreender como se desenvolvem o ensino de leitura e

escrita nesse ambiente. Espera-se que ao final desse trabalho possamos identificar as dificuldades dos alunos e professores quanto à prática da leitura, adotar métodos para

motivar os alunos a lerem, desenvolvendo seu senso crítico,e apresentar propostas para a escola, a fim de que ela assuma verdadeiramente a importância da leitura e dos livros

para a vida do indivíduo.
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