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INCENTIVO À LEITURA UMA PROPOSTA APLICADA AOS ESTUDANTES DO 

ENSINO MÉDIO 

INTRODUÇÃO 

Incentivo à Leitura é despertar nos alunos o gosto pela literatura, levando-os a compreender a necessidade da 

leitura em suas vidas, proporcionando aos alunos oportunidades em ampliar seus horizontes através da prática 

da leitura. Desta forma o presente Projeto teve como finalidade incentivar os alunos do 2º ano do Ensino Médio 

à leitura, despertando o gosto e o prazer de ler. Aplicando estratégias que incentivem a leitura, mostrando que é 

uma ferramenta relevante na vida escolar do aluno. Através das referências bibliográficas é possível pecerber a 

importância da leitura como elemento essencial na formação do cidadão, favorecendo assim o crescimento 

intelectual.  

CONCLUSÃO 

 

Podemos concluir após a aplicação do Projeto que 

alguns alunos não se mostraram incentivados e 

motivados à leitura, mas foi percebível que a maioria 

sentiu-se mais incentivada. Dessa maneira 

acrescentamos que a leitura traz grande benefício para 

o desenvolvimento do indivíduo, amplia os 

conhecimentos, aumenta a capacidade de escrita, de 

argumentação e enriquece o vocabulário na hora de  

expressar-se. Por isso é importante que as crianças 

sejam incentivadas desde pequenas até a vida adulta 

a ler e escrever, não apenas como uma atividade 

importante, mas sim uma atividade primordial. 

 

 

Segundo Quadros e Silva (2001), a leitura traz 

grandes benefícios para o desenvolvimento do 

indivíduo, amplia os conhecimentos, aumenta a 

capacidade da escrita, da argumentação e 

enriquece o vocabulário na hora de se expressar. 

Figura 1: Cartaz elaborado pelos alunos. 

Fonte: Arquivo das autoras. 
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Para as autoras supra citadas, a leitura é 

imprescindível para  o exercício pleno dos direitos 

de cidadania. Proporcionando informações nas 

diferentes áreas do conhecimento, no entanto, a 

leitura deve ser considerada como uma atividade 

riquíssima no cotidiano escolar. Através do hábito 

da leitura, o indivíduo pode tomar consciência das 

suas necessidades, promovendo a sua 

transformação e do mundo, “[...] em torno da 

importância do ato de ler, que implica sempre 

percepção crítica, interpretação e ‘re-escrita do 

lido’[...]”.( Freire,2001,p.21). Dentro deste enfoque 

o indivíduo  passará a ser mais crítico da realidade, 

transformando-a por meio do que foi vivenciado e 

construído durante as leituras. 

 

 O Projeto de Incentivo à Leitura dispôs de uma 

metodologia dialogada em que consistiu na 

apresentação do tema a ser estudado. Com aulas 

expositivas, atividades em grupo, análise de textos 

dentre eles motivacionais com o intuito a leitura e 

reflexão. Buscou-se integrar os alunos nas atividades, 

oportunizando momentos para elaboração de cartazes 

sobre o tema e a exposição dos mesmos. A partir da 

leitura de tirinhas objetivou-se que os alunos criassem 

novas histórias no formato proposto. Ainda trabalhou-

se com a leitura e a interpretação de música, incluindo 

dinâmicas, poesias e apresentação tais como: teatro, 

jogral, dramatização e declamação. 


