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A LEITURA COMO FERRAMENTA NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO 

 

1. RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é estudar a leitura e a literatura como um caminho 

para a alfabetização e consolidá-la como prática em sala de aula por meio dos 

acervos da literatura infantil, contribuindo não somente para que as crianças 

aprendam a ler e escrever, mas desenvolvam a prática da leitura e sejam envolvidas 

e inseridas no mundo da literatura, preparando-as para a cidadania, socialização e 

formação crítica. 

Hoje há um vasto repertório de livros paradidáticos que trabalham também a 

diversidade (étnico-racial, direitos humanos, cidadania, gêneros), sendo também 

uma forma de construção da cidadania, que enquanto educador se deseja formar.  

Não é uma nova proposta. Enquanto estudantes e pesquisadores, utilizamos 

a prática dessa ferramenta e analisaremos os resultados da nossa mediação e 

contribuição  na alfabetização e letramento desses alunos, ao envolvê-los no mundo 

da literatura, preparando-os para essa relação entre escrita, pensamento e 

oralidade. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Enquanto estudante e bolsistas do PIBID ( Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação a Docência ) da CAPES ( Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior ), temos a proposta da pesquisa “Alfabetização e Letramento”, onde 

estaremos participando ativamente  do processo de alfabetização das crianças da 

Escola EMEF Profº Constante L. C. Houlmont, situada em São Vicente e o 

compromisso de identificarmos as dificuldades das crianças e acompanharmos, 

vivenciarmos e apresentarmos recursos onde podemos e deveremos intervir e 

construir meios para ser um facilitador na aprendizagem desses alunos, na disciplina 

da Língua Portuguesa, considerando o Programa de Ensino do Município “Mais que 

Ensinar”  e suas competências para o 1º ano do Ensino Fundamental. 
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A proposta é ser um mediador no processo de construção dessas crianças. 

Na escola, portanto, onde a aprendizagem é o próprio objetivo de um 
processo que pretende conduzir a um determinado tipo de 
desenvolvimento, a intervenção deliberada é um processo pedagógico 
privilegiado. Os procedimentos regulares que ocorrem na escola – 
demonstração, assistência, fornecimento de pistas, instruções – são 
fundamentais para a promoção de um ensino capaz de promover o 
desenvolvimento. A intervenção do professor tem, pois, um papel 
central na trajetória dos indivíduos que passam pela escola. 

(OLIVEIRA, ANO: 62) 

Alfabetizar e letrar é além de ensinar a ler e escrever. São situações que num 

primeiro momento parecem semelhantes, e embora caminhem juntas, são distintas. 

É preciso mergulhar na leitura e na escrita e envolver-se ao mundo que elas nos 

remetem, observando, percebendo, compreendendo e, interagindo com a 

informação dentro de um contexto social e cultural. 

Magda Soares, define muito bem o conceito de alfabetização e letramento, 

Alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não inseparáveis, ao 
contrário: o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e 
escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de 
modo que o individuo se tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e 

letrado. – do livro Pacto Mec – Alfabetização e letramento- 
conceitos e relações 

Apresentar as mais variadas situações de comunicação oral e escrita, os 

diversos gêneros textuais, a utilização de ferramentas lúdicas como os jogos, teatro, 

interação oral e corporal, o contar estórias, a leitura, escrita e reescrita como um   

processo de consolidar uma aprendizagem na disciplina da Língua Portuguesa,  

permitindo que as crianças identifiquem diferentes situações de comunicação escrita 

o que nos possibilita trabalhar a criatividade, expressão de idéias e opiniões, ou 

seja, sua formação crítica. 

Sabemos que a criança tem sua visão particular do mundo, que é construída 

em suas relações interpessoais, com a família, comunidade, escola, seu histórico 

cultural, suas vivências e, fazendo uso de uma linguagem própria, expressa seu 

entendimento e sentimento do que vê, como vê, o que sente, e então consegue 

perceber-se como parte do meio incorporando, interiorizando e dando forma aos 

seus pensamentos, imaginação e memórias, desenvolvendo seu cognitivo, e então 
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partindo para a construção do seu conhecimento letrado e oral a partir de suas 

experiências enquanto um ser social. 

É com esse respeito à individualidade de cada um, que educadores devem ter 

uma prática pedagógica que atenda essa criança nessas novas experiências e 

possibilidades de comunicação com a vida e sociedade, conduzindo-a a decifrar os 

signos da escrita, da oralidade a partir da forma como percebem o mundo. 

Assim sendo, conquistas culturais específicas delineiam caminhos de 
desenvolvimento particulares. É nesse sentido que a escola, enquanto 
criação cultural das sociedades letradas, tem um papel singular na construção 
do desenvolvimento pleno dos membros dessas sociedades. Essa instituição 
tem função explícita de tornar “letrados” os indivíduos, fornecendo-lhes 
instrumental para interagir ativamente com o sistema de leitura e escrita, com 
o conhecimento acumulado pelas diversas disciplinas científicas e com o 
modo de construir conhecimento que é próprio da ciência (....) potencializando 
os efeitos dessas outras conquistas culturais sobre os modos de pensamento. 
(OLIVEIRA, ANO,: 63) 

Mesmo sem o domínio da escrita, crianças lêem o mundo, criam e fazem 

história, constroem por meio das ilustrações dos livros, entrando num mundo 

imaginário, num universo próprio em que podem reinventar e recriar, nas rodas de 

conversas com amigos e familiares.  

O gosto pela leitura deve ser estimulado desde os primeiros anos de vida, 

pois se compreende que crianças que ouvem histórias e fazem leituras, adquirem 

vocabulário, o que colabora no seu processo de alfabetização, do querer aprender a 

ler e escrever, ter o domínio da escrita e comunicar-se com o mundo. 

Uma pessoa qualquer que vive no meio urbano, mesmo sendo uma criança, 
logo percebe que a escrita é uma realidade do mundo em que vive. Ao tentar 
entender melhor como a escrita é, essa pessoa começa a fazer especulações 
a respeito do uso desse objeto e de sua estrutura interna e organização 
externa, como, aliás, faz com qualquer coisa do mundo que queira conhecer. 
(ROJO, 1988: 63) 

Existem atualmente livros sem texto, em que a leitura é feita por imagens, 

permitindo que a criança seja o autor da história e explore sua criatividade, através 

de suas experiências e vivências. 

Quando formamos leitores desde os anos iniciais, ou seja, desde a 

alfabetização, estamos dando habilidades para ler, escrever, interpretar, expressar-
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se, contribuindo para a formação de um sujeito que provavelmente no futuro não 

encontrará obstáculos para socializar-se e comunicar--se. 

O manuseio com o livro, a ida a biblioteca desde a Educação Infantil, a 

contação de estórias, a interpretação, a construção de cenários imaginários,  o 

prazer que a leitura proporciona, são maneiras de conseguir entrar no universo 

proposto pelo autor quando compartilhado com eles. Emilia Ferreiro diz: 

 O fascínio das crianças pela leitura e releitura da mesma estória 
tem a ver com a descoberta fundamental: a escrita fixa a língua, 
controla-a de tal maneira que as palavras não se dispersam, não 
se desvanecem, não são substituídas umas pelas outras. As 
mesmas palavras, uma e outra vez; grande parte do mistério 
reside nesta possibilidade de repetição, de reiteração, de 
representação. (FERREIRO, 2002:166)  

                     

3. OBJETIVOS 

 

Dentro do objeto de pesquisa pretende-se permear por todos os gêneros 

textuais levando as crianças ao mundo da leitura, propiciando momentos de prazer, 

possibilitando viajar ao mundo da imaginação, despertando sua curiosidade e 

criatividade, aumentando seu repertório de palavras e escrita, enriquecendo o 

processo de alfabetização, reafirmando o que diz Foucambert, 2004. Alunos devem 

ser leiturizados e não alfabetizados 

. 

4. METODOLOGIA 

 

Os gêneros trabalhados foram carta, bula de remédio, listas, hay kay, versos, 

poesia, cordel, parlendas, obras da literatura infantil e a utilização de vários recursos 

lúdicos, como jogos, danças, rodas de conversa, música, teatro e contação de 

estórias. 

Após as oficinas foram propostas atividades coletivas, posteriormente em 

duplas e individuais. 
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Inicialmente, a construção de pequenas frases com palavras do repertório que 

cada um traz, e na socialização com os demais colegas, construindo o banco de 

palavras do grupo. Também foi introduzido as ligações no sentido de coerência e 

coesão entre essas simples frases, e a situação de espaço e tempo, desenvolvendo 

a apropriação da escrita e da oralidade nos diversos gêneros de textos 

apresentados ao grupo, conforme citado anteriormente.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A leitura socializada dentro do planejamento de aula, inserida como atividade 

pedagógica, na qual o professor conta cada dia uma parte da estória, despertando a 

curiosidade dos alunos. O importante nessas atividades é considerar a narração. É 

nela, que o professor reproduz as emoções, mistérios, surpresas que o autor deseja, 

levando o ouvinte ao mundo imaginário e a construção de um cenário que a estória 

remete. De acordo com Barbosa, 

Para a criança, ouvir histórias estimula a criatividade e formas de 

expressão corporal. Sendo um momento de aprendizagem rica em 

estímulos sensoriais, intelectuais, dá-lhe segurança emocional. Ouvir 

histórias também ajuda a criança a entrar em contato com suas 

emoções, supre dúvidas e angústias internas. Através da narrativa a 

criança começa a entender o mundo ao seu redor e estabelecer 

relações com o outro, a socialização. Consequentemente, são mais 

criativas, saem-se melhor no aprendizado e serão adultos mais felizes. 

(BARBOSA apud FRANZ, 2011: 68,69)  

 

 A escolha do material, do clássico aos populares deverá ser considerada.  

São vastas as obras de autores com qualidade e que exploram temáticas atuais e 

temas que envolvam a realidade cultural, social e a diversidade, numa abordagem 

lúdica, compreensível e comum ao cotidiano de nossos educandos. 
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Dessa forma, ler entende-se desde a habilidade de simplesmente 

traduzir em sons, sílabas isoladas, até habilidades de pensamento 

cognitivo; inclui, entre outras habilidades, a habilidade de decodificar 

símbolos escritos; a habilidade de captar o sentido de um texto escrito; 

a capacidade de interpretar seqüência de idéias ou acontecimentos, 

analogias, comparações, linguagem figurada e relações complexas, 

anáforas; e ainda habilidade de fazer predições iniciais sobre o 

significado do texto, de construir o significado combinando 

conhecimentos prévios com informações do texto, de controlar a 

compreensão e modificar as predições iniciais, quando necessário, de 

refletir sobre a importância do que foi lido, tirando conclusões e 

fazendo avaliações. (SOARES, 200:31). 

  

Diante da atual realidade, onde livro é hábito de uma minoria, cabe a Escola, 

em seus processos de alfabetização utilizar como ferramenta pedagógica esse 

instrumento, recriando o hábito e a cultura do ler, formando leitores, seres críticos e 

pensantes, futuros cidadãos. Segundo (FERREIRO,1990), aprender a ler e a 

escrever, em uma sociedade letrada, tem o significado    de apropriação de poder, 

de um instrumento que permite participar na sociedade como um cidadão pleno, e 

não como cidadão pela metade. 

 

. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Ao ler e contar histórias, despertamos o imaginário, a sensibilidade, 

criatividade e, o pensamento da criança. 

Facilitar seu caminho na aprendizagem, criar situações que permitam seu 

crescimento e desenvolvimento enquanto cidadão, é nosso compromisso enquanto 

futuros educadores. 

Seja a leitura e a literatura uma ferramenta constante nos processos de 

aprendizagem, são facilitadoras no processo de alfabetização e transformação de 

todos aqueles que a elas tenham acesso, tornando-se cidadãos críticos, pensantes 

e transformadores em busca de uma sociedade mais justa 
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