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EIXO: 15. ESTUDOS DA LINGUAGEM

RESUMO: Este artigo traz uma abordagem sobre o Projeto de Extensão Ler com Motivação, desenvolvido por alunos
do Instituto Federal de Alagoas – Campus Arapiraca. As ações voltaram-se à leitura de gêneros que circulam
socialmente ( poemas, crônicas imagens) e foram direcionadas a alunos de duas turmas de nono ano de uma escola
da rede pública do município de Arapiraca – AL. As ações visaram contribuir para a formação leitora de estudantes do
ensino fundamental, participantes do Projeto, levando-os a compreender os sentidos do texto. Para a construção
deste trabalho ressaltamos as contribuições de Ferreira (2010), Kleiman (2009), Silveira (2005), Zilberman e Lajolo
(2009), entre outros teóricos.

Palavras-chave: Práticas de leitura na escola – Formação leitora – Ensino Fundamental

ABSTRACT: This article brings an approach to the Read with Motivation Extension Project, developed by students of
the Federal Institute of Alagoas - Campus Arapiraca. The actions turned to the reading of socially circulating genres
(poems, chronic images) and were directed to students of two ninth grade classes of a public school in the city of
Arapiraca - AL. The actions aimed to contribute to the reading training of elementary students, participants of the
Project, leading them to understand the meanings of the text. For the construction of this work we highlight the
contributions of Ferreira (2010), Kleiman (2009), Silveira (2005), Zilberman and Lajolo (2009), among other theorists.
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Introdução

O Projeto Ler com Motivação, desenvolvido por duas alunas de uma turma do quarto ano do Curso Técnico Integrado
de Informática do Instituto Federal de Alagoas (IFAL) – Campus Arapiraca, em uma escola de Ensino Fundamental,
localizada no mesmo município, buscou envolver estudantes do nono ano com a leitura de poemas, letras de música,
crônicas e imagens visando despertá-los para a importância dessa prática por meio de gêneros de fácil acesso – seja
nos livros seja na internet –, além de permitir leitura leve e descontraída.

A necessidade de desenvolver um projeto de leitura em turma de nono ano justifica-se pelo fato de, no primeiro ano
do Ensino Médio, o IFAL – Campus Arapiraca receber alunos que demonstram carência dessa prática, especialmente
no que diz respeito à compreensão de texto, dos vários sentidos e vozes encontrados no material lido. É perceptível
que, embora as orientações para o texto tornar-se prioridade na sala de aula sejam recorrentes entre especialistas em
Educação e, igualmente, nas instituições de ensino, os discursos e conhecimentos de boa parte dos alunos que
concluem o ensino fundamental demonstram o contrário, o reduzido número das atividades de leitura. Conjectura-se,
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então, que estas, quando acontecem, “utilizam o texto como pretexto para o ensino de gramática e não para a
discussão das ideias nele contidas, a fim de estimular a reflexão e o pensamento crítico do aluno[...]”, como afirma
Silveira (2005, p.13).

Assim, o Projeto priorizou o trabalho com a leitura em sala de aula, uma vez que frequentemente se torna visível o
desligamento de crianças e jovens com o texto, principalmente o texto verbal. Muitos fatores são apontados como
condutores dessa situação, dentre eles, o acesso restrito à leitura e à falta de incentivo desta no núcleo familiar e na
própria escola. Nesse sentido, considera-se relevante um trabalho que vise ao acesso do indivíduo à construção e
organização do pensamento, que o conduza a receber essa prática agradavelmente e, por conseguinte, tê-la como
importante aliada no desempenho das mais diversas situações de produção que ele encontrará na escola e além dela.

Sob a orientação da professora coordenadora do Projeto, as ações foram desenvolvidas na sala de aula, na biblioteca
da escola municipal e no laboratório de informática da mesma instituição, e utilizados textos de diferentes gêneros,
como dito anteriormente, sendo estes impressos e eletrônicos para que fosse possível aos alunos do nono ano
desenvolver competências e habilidades para lidar com a diversidade de gêneros frequentes no cotidiano, a exemplo
dos que foram levados à sala de aula durante as atividades de extensão.

1. Leitura e Escola
Entende-se que é tarefa da escola promover desafios e, em se tratando do trabalho com o texto, através de ações
pedagógicas proporcionar meios de leitura que conduzam à interação autor/texto/leitor, considerando ser a leitura uma
interação à distância entre autor e leitor via texto (KLEIMAN,2009). Para isso espera-se, portanto, que o leitor preveja,
elabore hipóteses, contraste e interaja constantemente com o texto ( SOLÉ,1998), configurando-se, pois, como
coautor. É nesse trabalho colaborativo que o conhecimento linguístico (gramatical e lexical), conhecimento
enciclopédico (ou de mundo), conhecimento interacional (formas de interação por meio da linguagem) são ativados
para que, enfim, o texto signifique para ele (KOCH e ELIAS, 2007).

A prática leitora prepara o indivíduo para agir e interagir em diversos meios ao se posicionar diante de qualquer
situação que o exija, caracterizando-se, assim, como um leitor proficiente. A respeito, Silveira (2005) explica que “ler é
buscar sentidos diante da informação visual e não a simples decodificação grafo-fônica”, ou seja, o texto é a ponte
entre sujeitos (autor/leitor) que dialogam sobre algo que lhes é comum, efetivando-se, portanto, a compreensão (ação
que se realiza por intermédio da leitura), cujo ato é dialógico (Bakhtin, 1997).

É inquestionável que o frequente contato com diversos gêneros textuais, sejam eles impressos ou eletrônicos,
promove a entrada do indivíduo no universo de leitores, permitindo-lhe o crescimento intelectual, tornando-o
participante ativo do meio social no qual está inserido. No Brasil essa é, contudo, uma prática pouco ou ainda não
observada em muitas escolas (especialmente no ensino fundamental), preparar o aluno para a leitura no sentido de
torná-lo consciente do que faz, empregar as palavras conforme a situação comunicativa, construir um discurso
autônomo. Cabe, portanto, à escola a responsabilidade de instaurar um vínculo entre o indivíduo e essas ações.

1. Motivação e leitura
Muito se tem discutido sobre a escassez de leitura entre considerável parte dos jovens de hoje, vários fatores são
apontados como responsáveis por essa situação, especialmente a ausência de incentivo da família e da escola.

Embora a formação de sujeitos leitores seja responsabilidade dos professores de todas as áreas do conhecimento,
entre profissionais da Educação é recorrente o discurso que direciona essa tarefa exclusivamente ao professor de
Português. Nesse sentido, é interessante que essa prática se dê gradativamente, não de forma mecânica,
considerando apenas a tipologia do texto e os aspectos gramaticais, mas conquistando o leitor em formação,
envolvendo-o com a leitura, permitindo-lhe aceitar ou refutar o que está posto no texto, bem como indagar, sugerir,
acrescentar, dentro das condições apresentadas pelo gênero lido. Enfim, motivando o aprendiz à leitura. Ferreira (
2010, p. 7-8) comenta que:

As palavras realmente encantam. E não importa a roupa que usem: se revestidas de
pompa, podem esconder enorme simplicidade; outras vezes, sob a veste simples do dia a
dia, trazem ensinamentos profundos. Provérbios, slogans, frases que alimentam a crônica
aparentemente despretensiosa podem possuir um ritmo irresistível, trazer a metáfora
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arrebatadora, seduzir e...persuadir.

É esse encantamento posto por Ferreira (2010), quando se refere à linguagem verbal, que precisa ser considerado no
momento da leitura em sala de aula, o modo como as palavras estão empregadas e dispostas no texto revela,
comunica, dá pistas que precisam ser identificadas pelo leitor para que a compreensão textual aconteça e assim a
leitura flua.

Comumente atividades de sala de aula levam o aluno a ler (decodificar) e, posteriormente, interpretar (trabalho de
reflexão sobre o sentido que é inerente à palavra) (ORLANDI, 2003), dessa forma a leitura é apresentada como uma
atividade mecânica que não abre espaço para o questionamento, as considerações, comparações e reflexões que o
texto pode provocar. Sem exigências, porém incentivando, discutido, comparando, apreciando, descobrindo outras
vozes no texto, as atividades de leitura podem ganhar espaço na sala de aula. Com efeito, a proporção que os
estudantes, mediados pelo professor, interagem com as palavras e/ou imagem o caminho para a formação leitora já
começa a ser construído.

1. Ler com Motivação: ações desenvolvidas e resultados alcançados

Conforme já mencionado, Ler com Motivação foi um Projeto de Extensão desenvolvido no sentido de contribuir para o
envolvimento dos alunos participantes com a leitura. Com essa finalidade, por sugestão das duas bolsistas do referido
projeto, procuramos a escola onde elas haviam cursado o ensino fundamental. A indicação justificou-se pelo fato de o
ensino da gramática predominar nas salas de aula da referida instituição de ensino, de acordo com as informações
passadas pelas bolsistas, fato confirmado pelas respostas dos participantes ao questionário de sondagem aplicado
durante o nosso primeiro encontro.

Inicialmente passamos pelas duas turmas de nono ano da escola municipal para divulgar o Projeto e, considerando
que as atividades aconteceriam no turno contrário ao das aulas, participaria quem tivesse interesse. Conversamos
com a professora de Língua Portuguesa das turmas envolvidas e sugerimos que ao trabalhar a leitura em suas aulas
atentasse para o avanço ou não dos alunos participantes das ações de extensão em relação a essa prática.

As atividades duraram oito meses, desenvolveram-se nas tardes de terça-feira, durante três horas, e tiveram início
com a poesia, devido à característica lúdica do gênero, bem como a sua função social que, de acordo com Pinheiro
(1995, p. 18), é uma experiência íntima que muitas vezes captamos pelo brilho do olhar de nosso aluno na hora de
uma leitura, pelo sorriso, pela conversa de corredor”.

Apresentado o gênero, foram lidos e declamados pelas bolsistas poemas de Camões, Vinícius de Moraes, Cecília
Meireles, Carlos Drummond de Andrade e outros, além de letras de músicas. As declamações continuaram de forma
compartilhada entre os alunos e as bolsistas; inicialmente, meio tímidos, eles começavam lendo, e alguns, com
desenvoltura, passavam a declamar. Toda essa atividade era acompanhada por fundo musical. O passo seguinte foi
tecer comentários sobre os textos poéticos lidos e apresentados na sala de aula a partir das impressões dos alunos.

Nos encontros posteriores passamos a trabalhar com a crônica, “relato de fatos da realidade próxima ou distante,
reais ou inventados, acompanhados de comentários do autor, mas sempre a partir de um olhar atualizado, que
privilegia o fragmento”. (PROENÇA, 2008, p. 140). Por inserir no texto as características citadas, que dão ao escrito
leveza e tom conversacional, o cronista consegue se aproximar bem do leitor, conquistando-o, encantando-o, seja
pelo lirismo ou pelo humor. Devido a esse caráter, optamos por também incluir a crônica nas atividades de leitura.

Para iniciar, fizemos uma sondagem sobre gostos e interesses dos alunos, os temas do cotidiano que mais
interessavam a eles, impressões sobre sentimentos antagônicos como o ódio e o amor, sobre vingança, interesse.
Descobrimos, então, tratar-se de temas presentes no dia a dia de uma parte dos jovens participantes. Assim, as
bolsistas levaram para a aula duas crônicas premiadas na Olimpíada de Língua Portuguesa 2015 e passaram a
explorar o conteúdo, as características do gênero, linguagem metafórica, cotidiano, entre outros aspectos, para

26/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/a_leitura_no_ensino_fundamental_pratica_e_motivacao.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.3-5,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



chegar, enfim, ao conceito de crônica. Essas explicações foram reforçadas nos encontros seguintes com a leitura de
“A crônica do amor”, escrita por Arnaldo Jabor e “O padeiro”, de Rubem Braga. Além destas também foi trabalhada a
crônica “Segurança”, escrita por Luís Fernando Veríssimo, por meio da qual discutiu-se a construção do humor, além
da crítica política e social.

As discussões, mediadas pelas bolsistas, foram aos poucos envolvendo os alunos, que também citavam exemplos
próprios e de conhecidos para sustentar suas considerações a respeito do texto em discussão. Em comparação ao
poema, percebemos que houve maior envolvimento dos estudantes com a crônica; conjecturamos que esse fato tenha
se dado devido à aproximação dos temas tratados com questões presentes no cotidiano dos estudantes, além da
linguagem direta e também lúdica que as crônicas lidas apresentaram.

O passo seguinte foi a leitura de imagens, visto que são “mediadoras de valores culturais e contêm metáforas
nascidas na necessidade social de construir significados” (HERNANDES, 2000, p.130), são representativas e
ideológicas, por isso a importância de serem levadas à sala de aula.

Apresentamos imagens cuja leitura fosse possível para os alunos, a exemplo de algumas que aparecem em
comerciais de televisão, revistas e outdoors. Para eles essa pareceu uma forma diferente de leitura uma vez que
consideravam o verbo ler diretamente relacionado a textos verbais. Contudo, tal atividade não chegou a ser
desenvolvida como pretendíamos, devido à carência de material e espaço para isso. Durante os nossos encontros,
nem sempre tínhamos Datashow disponível para projetar as imagens e, posteriormente, quando necessitamos do
laboratório de informática para trabalhar com imagens de sites previamente selecionados, a internet não funcionou.
Devido a esse impedimento, foram tiradas cópias do material a ser utilizado com os alunos para dar continuidade ao
trabalho.

Apesar de alguns entraves, conseguimos desenvolver as ações planejadas e obter bons resultados por meio delas: os
estudantes participantes se envolveram com os textos levados à sala de aula e igualmente com as discussões
resultantes da leitura desse material. Além disso levavam as experiências de leitura, adquiridas durante as atividades
do projeto de extensão, para as aulas de Língua Portuguesa, especialmente sobre a leitura de crônicas. Embora o
envolvimento tenha sido maior com esse gênero, as discussões sobre os poemas e imagens levados à sala de aula
abriram espaço para novas observações e descobertas por parte dos alunos do nono ano.

É importante ressaltar que mesmo não contando com a participação contínua de considerável quantidade de alunos,
devido ao fato de residirem na zona rural e, como mencionado no início deste artigo, as atividades do Projeto
aconteceram em turno contrário ao das aulas, ficamos satisfeito com o progresso daqueles que permaneceram
conosco até o final.

Considerações finais

Considerando a leitura uma habilidade necessária ao conhecimento e crescimento intelectual do indivíduo, este
trabalho ratifica as palavras de pesquisadores na área da Educação e, igualmente, de muitos profissionais que atuam
em sala de aula no que diz respeito à urgência de se priorizar a leitura nas séries do Ensino Fundamental. Essa
constatação deve-se ao trabalho realizado com alunos do nono ano de uma escola municipal, que demonstraram
considerável distanciamento das práticas de leitura e aproximação com os conteúdos gramaticais.

O envolvimento do discente com o texto possibilita-lhe sucesso nos diversos componentes curriculares, o acesso ao
mundo e a inclusão social, condição necessária para a construção do conhecimento. Esse é o olhar que a escola
precisa ter e transformar em ação para que, de fato, possa formar leitores proficientes. Para isso, é preciso que o
professor atue como interlocutor do aluno durante o processo de leitura ao dividir com ele as impressões sobre o texto
lido, uma troca de conhecimentos adquiridos por meio dessa ação. A proporção que a interação professor leitor/aluno
leitor intensifica, este possivelmente demonstrará interesse pelos gêneros de texto que o docente levar à sala de aula.

Sabemos que a formação do leitor ideal é um desafio para professor e escola, mas não impossível. Ambos precisam
ter o mesmo propósito e caminhar juntos, driblando as dificuldades que possam surgir, sempre estimulando o aprendiz
ao trabalho com o texto e fazer da leitura momentos de aprendizado e de prazer.
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