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Resumo 

Este artigo toma como referência o projeto didático-pedagógico “O mundo da leitura para a leitura 
do mundo”, desenvolvido durante um semestre na Escola Dra. Aldaci Barbosa, localizada na periferia 
da cidade de Fortaleza/Ceará/Brasil. O objetivo norteador foi a formação de leitores a partir da 
“contação” de histórias infantis tomando-se como apoio teórico e metodológico textos de Maria 
Helena Martins, Cristina Mello e Regina Zilberman. O projeto favoreceu alunos de séries iniciais, com 
idade entre11-13 anos, e beneficiava cada turma duas vezes por mês. A experiência obteve, mesmo 
em curto prazo de aplicação, resultados satisfatórios, principalmente em relação ao interesse 
despertado entre os discentes para (re)ler as histórias contadas e outras sugeridas durante a ação. 
Desta forma, a expectativa em torno de um projeto voltado para o público infanto-juvenil foi 
compreender a leitura como sonho, transformação e emoção; somente assim a literatura poderá 
sobreviver às tecnologias dominantes. 

Palavras-chave: leitura – literatura – leitores- escola 

 

Introdução: A luz dos olhos meus 

A imagem de um leitor absorto diante da história que se revela perante seus olhos e que pode 
provocar desde uma profunda admiração a infindáveis porquês, nos parece ser o ideal de um texto, 
de uma história cujo objetivo maior é fascinar, iluminar. No quadro abaixo, intitulado “Reading Girl”, 
Pierre-Auguste RENOIR consagra ao ato de ler o tema da sua pintura, tema presente na obra de 
outros pintores como Henri MATISSE (“Bouquet of Dahlias and White Book”, “Girl Reading”, “Woman 
Reading”), Vicent VAN GOGH (“Madame Gonoux com livros”) e Pablo PICASSO (“Woman Reading). 
É por causa da leitura, de um aparente gesto casual em abrir um livro e se dispor a lê-lo, que a cena 
de Renoir ganha luz. No jogo metafórico do escuro/claro, observa-se que a luz incide exatamente 
sobre o rosto de sua leitora, retire o livro de suas mãos e tudo será sombra. 

(figura I, Reading Girl)                       

O livro é o portal de onde sai a luz que  torna a 
cena mais nítida, transforma em vida aquilo que seria 
escuridão. Mas não seria isso que nós, leitores, 
esperamos de um livro? Que ele possa nos iluminar, 
nos indicar caminhos, nos fazer sonhar, nos tornar 
melhores ou somente nos confortar no silêncio e na 
solidão de nossa existência?  Afinal, pensar em um 
livro,  em um texto, é supor que sua leitura pode 
perdurar por entre os séculos e que outros tantos 
leitores, aparentemente iguais a nós, se sentirão 
menos sozinhos.  

Contudo, como um “simples” agrupamento de 
palavras pode ultrapassar os limites do tempo/espaço 
e continuar a atrair? Por que um leitor se interessa por 
aquilo que a princípio não lhe pertence, pois não foi 
escrito por si, mas para si?  A questão é que a leitura 
e toda a reflexão e desdobramentos que esse gesto aparentemente simples pode causar a um leitor, 
necessita de incentivos  que passam por diversos componente do saber como a valorização do 
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espaço escolar, do discente e, principalmente, do profissional de Educação, pontos que merecem 
uma reflexão em outro momento. 

1. O ato de ler – perspectivas para um projeto de leitura 

Oh! Bendito o que semêa 
Livros... livros à mão cheia... 
E manda o povo pensar! 
O livro cahindo n’alma 
É germen – que faz a palma, 
É chuva – que faz o mar.148 

(Alves, 1921,p.310)  
 

Castro Alves (1847-1871), poeta do Romantismo brasileiro, em cujo poema “O livro e a América” 
se lê o excerto acima, concebe nesses versos a leitura como instrumento de libertação.Ora, quase 
dois séculos depois, não se pode deixar de considerar a importância desta opinião para a construção 
de uma sociedade mais justa. Afora certas mudanças, os horrores presenciados pelo Poeta dos 
Escravos149 continuam entre nós, disfarçados e encobertos pela capa da ignorância e do egoísmo. Se 
a leitura permance como “instrumento de libertação”, como via o poeta, é porque ela possui um poder 
inesgotável de levar ao/e elevar o pensamento: “Livros...livros à mão cheia.../ E manda o povo 
pensar!”. 

Mas esses versos nos falam, de uma maneira bem particular, do desejo de todo educador: tornar 
seu aluno um semeador de livros, pois pelo hábito, “livro cahindo n’alma”, é que podemos (re)pensar 
o ensino, numa métafora muito particular em que a palma representa tudo aquilo que o livro nos 
ensina para a vida e que está instrínseco ao nosso desenvolvimento pessoal; e o mar, todo o mundo 
a ser descoberto, devorado, sugado pela imensa sede de conhecer, de se fazer presente lá fora. 

Todavia, como semear livros num mundo repleto de novidades? Um mundo tão nostálgico(?) do 
preto e branco, das folhas de letras minúsculas a pelejar cotidianamente com o mundo interativo e 
colorido das tecnologias dominantes. Como traduzir o encanto do papel, das imagens que podem se 
sobressair, dos sonhos que podem ser criados? Não é uma tarefa fácil e nunca será, pois a cada dia 
os monstros coloridos se multiplicam e querem seus minutos, suas horas reservadas nesse mundo 
de tão pouco tempo para se ler. 

Maria Helena Martins, em O que é leitura, diz que uma das funções da leitura é preencher um 
espaço na vida de seu leitor, motivado por um desejo pessoal em aprender (interno/subjetivo) e pelas 
exigências do mundo, (externo/ objetivo) alguém se predispõe a abrir um livro e começar a folheá-lo, 
a lê-lo; a continuidade da leitura dependerá da força de suas motivações: 

                                                           
148 A grafia obdeceu ao ano de publicação da obra. 
149 Antonomásia aplicada a Castro Alves em decorrência da temática escravagista presente em seus 
poemas. 
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(...) para a leitura se efetivar, deve preencher uma lacuna em nossa vida, precisa vir ao 
encontro de uma necessidade, de um desejo de expansão sensorial, emocional ou 
racional, de uma vontade de conhecer mais. (...) A eles se acrescentam os estímulos e 
os percalços do mundo exterior, suas exigências e recompensas. (Martins,1991, pp.82-
84) 

 
A  história de leitura de cada leitor pode ser condicionada a um só objetivo e fim, “conhecer”. A 

palavra de origem latina, cognoscere (co + gnos), que quer dizer saber; ter noção, informação de algo 
(matéria) ou alguém (pessoa), é uma relação entre sujeito e objeto. Assim, para conhecer é preciso 
saber (sapere), ter gosto. Dessa forma, se o ato da leitura leva ao encontro de 
conhecer/conhecimento, a escola tem uma participação importante nesse processo porque ela media 
a relação entre o sujeito e o objeto, isto é, a escola configura-se em alicerce de construção dessa 
competência, como confirma Cristina Mello: 

A construção progressiva de competências de leitura está intimamente ligada ao 
desempenho do leitor do futuro, mas não só. Uma criança, um jovem que se inicia com 
bons professores, bem formados científica e pedagogicamente, tem potencialmente 
mais oportunidades de vi a ser um cidadão pensante.  

A leitura serve, a meu ver, principalmente para estimular o pensamento – onde reside o 
cerne fundamentante de uma educação que se pretenda desenvolvida. (Mello, 2004, 
pp.140-141) 

    
O certo é que pelo conhecimento um leitor poderá alimentar a vontade de aprender e de fazer 

outros aprenderem. Embora a leitua se torne, em certo contexto, perigosa e essencial, pois é um 
meio de levar seus usuários a alterar a visão de mundo e sonhar “com as possibilidades de 
transformar a sociedade” (Zilberman, 2001, p.55) e não se conformar como o já existente? Mas não é 
esta a proposta expressa nos objetivos transversais dos Programas de Português? Formar leitores, 
cidadãos capacitados para argumentar, discernir, pensar, elevar-se socialmente a partir da 
concepção de sujeito pensante inserido numa sociedade igualitária, em que todos têm direito ao 
conhecimento? 

Mas um leitor, mesmo alcançando uma fase madura, isto é, capaz de ler o texto e refletir sobre 
ele, deixa de sonhar? Será que a capa, o cheiro e as cores de um livro não despertam sensações e 
estas são exercitadas na exata medida em que se tem um livro nas mãos? Entrar numa 
biblioteca/livraria, folhear livros, senti-los, escolhê-los não indicam ações necessárias a um leitor? 
Além disso, encontrar no livro a resposta para nossas dúvidas, nos ver em cada linha, não é uma 
forma de transposição? Se somente o aspecto crítico e racional for valorizado, acaba-se exigindo do 
leitor uma postura mecânica diante do ato da leitura, ou seja, como se a leitura remetesse  ao 
conhecimento instantâneo. Para Cristina Mello, “a racionalidade não é o único alvo do processo de  
leitura (...) o espaço de uma aula pode abrigar modos de inteligibilidade do texto literário não 
convencionais.” (Mello, 1998, p.124) 

Portanto, para que o prazer da leitura se manifeste e as competências leitoras sejam alcançadas, 
cabe à sociedade, e a escola é parte importante nesse processo, dar ao jovem condições favoráveis 
para que se desenvolva com leitor-crítico, uma das necessidades para se tornar um cidadão 
participativo. E esse leitor precisa ter contato com todas as formas de produção do ato de ler: tocar, 
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ler, refletir, experimentar e,sobretudo,vivenciar sua condição de leitor, como se propôs o projeto “O 
mundo da leitura para a leitura do mundo” que explicaremos, sintaticamente, a seguir. 

 

2. O Projeto 

2.1 Apresentação 

“O mundo da leitura para a leitura do mundo” foi realizado na Escola de Ensino Fundamental e 
Médio Dra. Aldaci Barbosa, localizada no Conjunto Palmeiras, periferia da cidade de Fortaleza, 
Estado do Ceará/Brasil. O projeto teve como coordenadores dois professores do Ensino Secundário 
que trabalharam, durante um semestre, com aproximadamente cento e sessenta alunos da 5ª e 6ª 
séries do Ensino Fundamental150. Cabe salientar algumas características do público-alvo: 1) Baixa-
renda familiar; 2) Pouca/nenhuma instrução por parte do(s) responsável(eis);  3) Núcleo familiar 
desestruturado (somente um responsável, às vezes parentes); 4) Sem hábito de leitura pelos 
familiares; 4) Êxito escolar resumido em concluir o Ensino Médio/Secundário;  5) Nunca adquiriram 
livros. 

2.2 Justificativa 

Todas as disciplinas procuravam contextualizar a matéria com situações do cotidiano, as 
atividades que envolviam leitura e interpretação de texto haviam se tornado mais frequentes. No 
entanto, as atividades realizadas demonstravam que os discentes não conseguiam apreender dos 
textos lidos outras informações que não as totalmente explícitas, isto é, autor, personagem (ns), 
narrador. Dessa forma, a idéia inicial para minimizar esse problema  seria a leitura extraclasse. Mas 
como  levar o aluno para a Biblioteca? Como fazê-lo perder o receio pelo/do livro? 

Como não era possível vislumbrar um projeto que atendesse aos Hum mil e trezentos alunos da 
escola, já que não existiam professores disponíveis para realizá-lo nem tempo dentro do horário 
escolar, buscou-se minimizar, ao menos, os efeitos da desleitura nas séries iniciais. A princípio o 
projeto acompanharia o aluno até o término do Ensino Fundamental (8ª série) e pretendia utilizar a 
leituras dos textos literários para fazer o aluno aprimorar sua percepção da realidade, em outras 
palavras, utilizar o limite que existe entre o cotidiano e o mundo reinventado pela linguagem literária 
para retirá-lo do processo de automatização. 

O projeto propunha uma mudança de leitor e de leitura, ao mostrar ao aluno o mundo prazeroso e 
social da leitura, o mundo que desenha para a infância palavras encantadas, que provoca a 
imaginação, a criatividade e o sonho. Em outras palavras, as atividades propostas aos alunos tinham 
o intuito de levá-los a descobrir que a leitura podia contribuir para intermediar sua relação com o 
mundo, pois segundo Maria Helena Martins, “a construção da capacidade de produzir e compreender 
as mais diversas linguagens está  diretamente ligada a condições propícias de ler, para dar sentido 
ou atribuir significado as expressões formais e simbólicas.” 

 

                                                           
150 Equivalente ao 2º ciclo em Portugal. 
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2.3 Atividades 

O projeto beneficiava cada turma duas vezes por mês, e cada encontro durava entre trinta e 
quarenta minutos. Ao longo do projeto foram realizadas leituras, debates sobre os temas, incentivo a 
novas leituras, visitação à biblioreca escolar, produção de textos em sala de aula. Abaixo, uma 
descrição resumida dessas atividades151, pois se considereu mais viável uma visua suprimidos os 
planos das atividades com todos: metodologia, objetivos, referência bibliográfica. 

 
Quadro I 

PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES 

 
MÊS ATIVIDADES 
 
O1 

1ª Atividade: Levar os alunos para conhecerem o acervo da biblioteca escolar, tendo um 
primeiro contato com os livros. 
2ª  Atividade: Ler um livro infantil. 
3ª Atividade: Incentivar o empréstimo domiciliar de livros na Biblioteca. 

 
 
 
02 

1ª Atividade: Acolher os alunos com música. 
2ª  Atividade: Preparar o tema do livro previamente, estimular debate através de roda de 
conversa. 
3ª Atividade: Ler o livro selecionado. 
4ª Atividade: Retomar o debate direcioná-lo aos problemas e vivências do cotidiano. 
5ª Atividade: Dispor livros em locais inusitados dentro da Biblioteca. Retirá-los das estantes. 
Incentivar o contato e a leitura. 

 
 
03 

1ª Atividade: Trocar informações sobre as leituras realizadas. Estimular o resumo, a conversa 
informar e a experiência leitora. 
2ª  Atividade: Trabalhar a autoria: produção conjunta e oral de uma história a partir de um 
“mote”. 
3ª Atividade: Selecionar livros em grupo. Praticar a leitura entre amigos e a função 
leitor/ouvinte. 
4ª Atividade: Trocar experiências de leituras. Incentivar novos empréstimos. 

 
 
04 

1ª Atividade: Acolher os alunos com música. 
2ª  Atividade: Trocar experiências de leitura: “Deixa que eu te conto meu conto.” 
3ª Atividade: Utilizar fantoches para leitura teatral do livro. 
4ª Atividade: Incentivar roda de leitura sobre assuntos relacionaos ao livro lido. 
5ª Atividade: “De leitor a autor”: incentivar a produção literária. 

 
 
 
05 

1ª Atividade: Acolher os alunos com música. 
2ª  Atividade: Apresentar as histórias criadas. 
3ª Atividade: Ler o livro selecionado. 
4ª Atividade: Conclusão do projeto –roda de conversa , incentivos e aprendizados. 

 

2.4 Considerações finais sobre o projeto 

Outras políticas foram implementadas e o projeto durou apenas um semestre. Percebeu-se a 
motivação dos alunos para a leitura e  para a contação entre eles, empréstimos domiciliares, contato 
direto com os professores envolvidos na ação. Por outro lado, o projeto enfrentou dois problemas: o 

                                                           
151 Para melhor visualização foram suprimidos das atividades a metodologia,  os objetivos e as 
referências bibliográficas. 
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primeiro, a falta de compromisso dos professores responsáveis pelas turmas que consideravam o 
momento como intervalo e excluíram-se, voluntariamente, da ação proposta; e o segundo, a ditadura 
do horário da Biblioteca escolar, que impunha a cada série o dia e o horário para o empréstimo 
domiciliar. 

Desarte, o projeto teve o mérito de plantar sementes na esperança que deem bons frutos. 

Conclusão 

A expectativa em torno de um projeto voltado para o público infanto-juvenil é entender que a 
leitura é sonho, transformação, emoção. Quando esses elementos se condensam, tem-se o homem. 
O homem e o livro. O homem e toda a história de suas leituras, que é a sua própria  história contada 
pelo viés daquilo que amou ou rejeitou. 

É preciso priorizar a literatura como forma de garantir a sobrevivência da imaginação que conduz, 
naturalmente, à tradição do próprio ato de ler. Sem o estímulo para criar, quer sejam fadas ou 
monstros, o homem vai hibernando seu saber. De repente, enclausurado e amarrado em suas 
próprias correntes, esquece-se de sonhar. E o que alimenta o mundo é o sonho. E isto somente a 
literatura pode dar, porque por ela todos os sonhos são possíveis. 
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