
   

 
 ANAIS DA FUCAMP, v.4, n.5, 2019                                                                           ISSN: 2448-3133 
 
 

2° SIMPÓSIO PESQUISA  

CURSO DE LETRAS - 2019 

 

A IMPORTÂNCIA DOS TEXTOS LITERÁRIOS NA FORMAÇÃO DO ALUNO-

LEITOR NO ENSINO FUNDAMENTAL II 

Hamilton Neto Sagawa Silva
1
 

Me. Conceição Aparecida Alves Paulino (Orientadora) 

 

RESUMO 

Introdução:Trata-se o artigo da importância dos textos literários para o ensino de leitura, 

visto que, a literatura permite ao indivíduo leitor a possibilidade de obter respostas para o 

mundo e para os acontecimentos a sua volta. Objetivo: o artigo tem como objetivo 

desenvolver estratégias de ensino e leitura para 6° ano do ensino fundamental. Metodologia : 

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e a pedagogia de projetos. O projeto 

trabalha sobre a roda literária no 6° do Ensino Fundamental. Resultados e discussão: 

Trabalhar a leitura de forma organizada e planejada, dando-lhe o merecido valor e 

oportunizando ao aluno um real encontro com obras literárias. A literatura não deve ser 

restringida apenas a uma linha de ensino, na qual nossos docentes focam somente na 

preparação para o vestibular. Trabalha-se Literatura como disciplina de extrema importância e 

sensibilidade, que caminhará lado a lado com a escrita, possibilitando o espaço para novas 

obras e novos autores literários. Conclusão:  Assim, os alunos irão fazer com que os outros 

alunos se aproximem mais uns das outros, que comecem a aprender a trabalhar em equipe, a 

entender que a leitura de textos literários faz parte do seu mundo. Nota-se que os professores 

de Língua Portuguesa têm encontrado grandes dificuldades na formação de alunos-leitores, há 

uma grande lacuna no que diz respeito à leitura e ao ensino de literatura. Isto ocorre porque 

além de suas atividades do diárias não contribuírem para o desenvolvimento e direcionamento 

do aluno ao conhecimento crítico, analítico, perspectivo, argumentativo, dentre outros. 
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