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1. RESUMO 

Esta pesquisa de Iniciação Científica ocupa-se com a formação do leitor na escola de 

ensino fundamental I. O objetivo central do trabalho é, portanto, potencializar o 

trabalho com a leitura literária na escola para aproximar os alunos de 9 a 10 anos dos 

textos bem escritos e atrativos, de circulação social, que podem despertar o prazer 

pela leitura e, por meio deste trabalho, formar leitores capazes criticar, sugerir, refletir, 

dialogar, justificar, argumentar e desenvolver competência leitora e escritora. Para a 

fundamentação teórica serão utilizados autores contemporâneos que discutem a 

temática relacionada à leitura, como Délia Lerner, Isabel Solé e Magda Soares (dentre 

outros), mas também da psicologia, especialmente Henri Wallon, visto que os seus 

preceitos teóricos oferecem a base para compreendermos o desenvolvimento da 

criança e, no caso desta pesquisa, a faixa etária de 9 a 10 anos. Os encaminhamentos 

metodológicos envolvem técnicas como observação e intervenção junto aos alunos, 

por três meses, nos momentos em que será realizado um plano de leitura, bem como 

a produção de textos pelos alunos em três momentos distintos (antes, durante e 

depois das intervenções do pesquisador). Como resultados, espera-se que o plano de 

intervenção possa contribuir não somente na formação do leitor competente, mas, 

essencialmente, que também possa despertá-lo para o prazer que a leitura pode 

oferecer, além de propiciar alguma melhoria na produção de texto. 

2. INTRODUÇÃO 

Quando se trata da leitura ensinada e realizada na escola, sabe-se que 

esta tem sido, na maioria das vezes, representativa do ponto de vista do adulto. São 

as expressões, os valores e as preferências do adulto que são colocados em evidência 

nos textos lidos na escola. Os valores ideais que permeiam esses textos são tão 

distantes da realidade humana que as crianças não conseguem se reconhecer neles; 

não se identificam com essas histórias e até podem criar um sentimento de que são 

crianças más, pois não alcançam a perfeição dos atos politicamente corretos dos 

protagonistas da história lida na escola. 

É mister que se esclareça que esta pesquisa não defende a ideia de que 

não possa haver lições de moral e de boa conduta nos textos lidos na escola (as 

fábulas, inclusive, são bons exemplos de que pode haver ensinamento e reflexão 

sobre a conduta dos personagens). A crítica que se faz centra-se no fato deste tipo 



de texto ser o único a ser utilizado pelo professor. E, essencialmente, por serem 

apresentados aos alunos com uma única possibilidade de interpretação. Esses textos 

utilizados na escola têm sempre a finalidade de ensinar: seja um determinado 

conteúdo, seja um comportamento considerado adequado. 

A literatura infantil não tem a preocupação de ensinar um conteúdo 

específico, mas, por meio da leitura pretende ampliar os horizontes da criança, 

possibilitando mudanças na sua forma de pensar e agir. Deve ser fomento para a 

reflexão, o debate, o diálogo e a troca de impressões pessoais. A literatura infantil 

deve também permitir interpretações a partir de múltiplas perspectivas. Todo esse 

processo que pode ser concomitantemente reflexivo e envolvente, possibilita o 

desenvolvimento da criança e o envolvimento com a leitura. A conscientização sobre 

valores culturais e princípios éticos (tão almejada pela escola e esmaecida no 

processo de escolarização da literatura) vai sendo apropriada pela criança por meio 

da interação com a leitura, com os colegas e com o professor. 

3. OBJETIVOS 

Potencializar o trabalho com a leitura literária na escola para aproximar os 

alunos de 9 a 10 anos dos textos bem escritos e atrativos, de circulação social, que 

podem despertar o prazer pela leitura e, por meio deste trabalho, formar leitores 

capazes criticar, sugerir, refletir, dialogar, justificar, argumentar e desenvolver 

competência leitora e escritora. 

4. METODOLOGIA 

Tomando por base a possibilidade de inserção do pesquisador no cenário 

da pesquisa, propõe-se uma imersão do pesquisador, durante três meses, em uma 

escola pública de um dos municípios da capital paulista, mais especificamente em 

uma classe de alunos na faixa etária de 9 a 10 anos (4º e 5º anos do ensino 

fundamental), para realizar intervenções no que se refere ao desenvolvimento da 

leitura e da escrita. A escolha dessa faixa etária deve-se ao fato de que é esperado 

que nessa fase o aluno já saiba ler e escrever com certa fluência. 

5. DESENVOLVIMENTO 

As intervenções realizadas pelo pesquisador foram divididas em cinco etapas e esta 

pesquisa encontra-se na primeira fase. São elas: 1) realização de uma sondagem com 



os alunos, por meio de uma roda de conversa, para identificar suas preferências de 

leitura; 2) implementação de um “plano de leitura” para ser desenvolvido com os 

alunos rotineiramente, durante três meses; 3)  seleção de estratégias de intervenção, 

que sejam problematizadoras de uma situação e/ou desafiadoras; 4) identificação de 

recursos linguísticos utilizados pelo autor para tornar o texto atrativo/interessante; 5) 

proposição de três atividades de produção de texto com os alunos, sendo: antes, 

durante e depois da implementação do “plano de leitura. 

6. RESULTADOS 

Espera-se obter como resultado desta pesquisa, minimamente, duas 

mudanças em relação à leitura e à escrita dos alunos participantes, praticada no 

cenário escolar. São elas: 1) o envolvimento do aluno com textos literários de 

circulação social, de modo que alcancem o status de leitor autônomo; 2) o 

desenvolvimento da competência escritora que revele melhorias consideráveis na 

produção de texto do aluno. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Muitos têm sido os equívocos na apropriação de concepções e estratégias 

de ensino que pretendem romper com os modelos tradicionais. Por esse motivo, sabe-

se da importância de analisar as práticas utilizadas pela escola para a formação do 

leitor, buscando compreendê-la com responsabilidade, livre de preconceitos, para que 

seja possível promover mudanças significativas em prol da formação do leitor 

iniciante. Essa é a perspectiva apresentada pelos autores cuja teoria fundamentam 

essa pesquisa. 
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