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RESUMO 

Introdução: Atualmente tem-se notado o pouco interesse dos alunos em praticar boas 

leituras, uma das prováveis causas para isso é o crescente uso de novas tecnologias pelos 

jovens nos dias de hoje. A invasão da internet e as facilidades trazidas por essa no que diz 

respeito às informações atraem mais a atenção que a leitura de um livro clássico ou de um 

jornal, por exemplo. Dessa forma, é necessário incentivar nos alunos o hábito da leitura com o 

uso do lúdico para atrair a atenção dos discentes, mostrando-lhes a necessidade dessa prática 

para facilitar o discorrer das produções textuais. Objetivo: Mostrar, por intermédio de 

pesquisas bibliográficas, a relação entre as dificuldades que os alunos da educação básica 

encontram nas produções textuais e a falta de hábito de leitura para que sejam apresentadas 

possíveis soluções que contribuam na resolução  desse problema, a fim de auxiliar os 

professores no cotidiano escolar. Metodologia: As metodologias utilizadas foram a pesquisa 

bibliográfica e a pedagogia de projetos. Resultados e discussão: Para cumprir o objetivo 

proposto e dentro da perspectiva da pedagogia de projetos, as autoras sugerem o projeto 

intitulado “Estratégia de leitura para produção de texto”, o qual tem por objetivo buscar junto 

com o aluno estratégias que facilitem a leitura e, com isso, a produção textual.  Conclusão:          

É importante que os docentes possam trabalhar interdisciplinarmente a leitura, de forma a 

torná-la parte integrante do cotidiano dos discentes, não como uma obrigação, mas como algo 

prazeroso e imprescindível ao bom êxito nos estudos. Para isso, a execução de projetos de 
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estímulo às 

práticas de leitura é um diferencial positivo a ser realizado por professores de Língua 

Portuguesa que desejem oportunizar aos seus alunos a melhoria da qualidade das redações por 

eles produzidas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Leitura.  Produção de texto. Aprendizagem. 

 

 

 


