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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo apresentar um projeto de leitura desenvolvido na Diretoria Regional
de Educação de Sergipe – DRE 08, Secretaria de Estado de Educação (Sergipe). O projeto foi lançado em
2008 e surgiu para suprir uma necessidade de inovação prática pedagógica dos professores das séries
iniciais do Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano. O Projeto tem como propósito sensibilizar estes docentes
para a importância do hábito de leitura e consequentemente despertar nos alunos o prazer do ato de ler,
favorecendo o desenvolvimento cognitivo e subsidiando a escrita e a visão de mundo. A metodologia
aplicada no projeto utiliza palestras, mini-cursos e oficinas que são realizadas bimestralmente, abordando
temas do universo da leitura, dinamizando o trabalho pedagógico dos docentes, melhorando assim a
qualidade do processo de ensino e aprendizagem.

Palavras Chave: Leitura. Prática pedagógica. Aprendizagem.

ABSTRACT

This article aims to present a reading project developed in the Regional Board of Education of Sergipe -
DRE 08, the State Department of Education (Sergipe). The project was launched in 2008 and has emerged
to fill a need for innovative pedagogical practices of teachers in the early grades of elementary school,
from 1st to 5th grade. The project aims to raise awareness of these teachers to the importance of reading
habit and thus awaken in students the pleasure of the act of reading, favoring cognitive development and
subsidizing writing and worldview. The methodology applied in the project uses lectures, short courses and
workshops that are held every two months, covering topics from the world of reading, streamlining the
pedagogical work of teachers, thus improving the quality of teaching and learning.
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1.

A leitura é fundamental na vida do ser humano. Ler propícia a aquisição de informações nas diversas áreas
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do conhecimento, como também pode se constituir uma fonte de entretenimento e prazer. É uma
estratégia vital na formação de cidadãos críticos e transformadores de uma sociedade. Ela tem papel
essencial na construção e ampliação do saber e da cultura, pois ler é entender e penetrar no mundo
mágico e fantástico das palavras, desmitificando-as por vezes. Ler é dialogar com o autor e com suas
crenças, concepções e compreensão do mundo e é no ato da leitura que se estabelece ou não uma
cumplicidade entre leitor e obra. Além disso, ler nos traz discernimento, nos abre um leque de
conhecimentos, uma visão critica e apurada para observar o que está nas entrelinhas da obra. Enfim, ler
bons livros é preparar-se para ler a vida.

O gosto pela leitura tem sido alvo de discussão entre diversos estudiosos em educação, como Cavalcante
(2002), Foucamberg (1994), Freire (1989), Bamberger (1977), Silva (2003) entre outros. Segunda Silva:

Nunca é demais que a prática da leitura é um princípio de cidadania, ou seja,
leitor cidadão, pelas diferentes práticas de leituras, pode ficar sabendo quais são
suas as suas obrigações e também pode defender os seus direitos, além de ficar
abertos às conquistas de outros direitos necessários para uma sociedade justa,
democrática e feliz. (SILVA, 2003, p. 24).

A leitura é extremamente relevante, pois contribui não só para o desenvolvimento de uma Nação, mas
também para uma ampliação do conhecimento intelectual, social do ser humano, abrangendo, de certa
forma, todas as áreas que dizem respeito ao saber. Por esta razão, a leitura precisa ser estudada e
incentivada pelos professores das diferentes disciplinas.

O público alvo deste projeto são os educadores que lecionam no Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano das
escolas circunscritas à DRE-08. O Projeto proporciona encontros para a sensibilização professores e para a
socialização das práticas pedagógicas, possibilitando a partir dessas etapas uma construção coletiva.
Foram executadas ações como: palestras e oficinas com os temas: As Diversas Possibilidades do Ato de
Ler; História em quadrinhos; Novo acordo ortográfico; Literatura infantil; Como incentivar a leitura;
Contação de Estória e a subjetividade da aprendizagem; Literatura de Cordel; Rodas de Leitura; entre
outros temas que estão dinamizando os trabalhos pedagógicos dos docentes.

As várias ações do Projeto, desenvolvidas durante todo o ano letivo, visam promover um novo olhar nos
professores para a importância do ato de ler em sua prática pedagógica. Com isso, acreditamos contribuir
para que os professores tenham o suporte e os conhecimentos necessários para desenvolver gosto pela
leitura e contribuir para o letramento de seus alunos.

Percebemos resultados significativos nas escolas que trabalham com esse projeto. Dentre os frutos deste
Projeto Os resultados do Projeto são constatados em vários trabalhos desenvolvidos e apresentados pelos
docentes em suas escolas. Dentre os frutos do Projeto pode-se destacar o da professora do 3º Ano da
Escola Estadual Profª. Neide Mesquita com a elaboração de um livro com sua turma. Os textos foram
elaborados pelos alunos da turma citada acima com supervisão de sua professora, o que incentiva e
valoriza a produção de cada um. Outro trabalho que merece destaque é o das professoras da Escola
Estadual Profº Leão Magno Brasil. Elas desenvolvem com seus alunos a arte de declamar Poesia e o
trabalho com o Coral. Com essas ações as professoras conseguem atenuar a timidez, a dificuldade de
comunicação e valoriza o espírito em equipe dos seus alunos. Tudo isso mexe com a autoestima dos
discentes, resultando em bons escritos e fluentes leitores.

2 A IMPORTNCIA DO ATO DE LER E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR

Etimologicamente, Ler deriva do Latim “Lego/Legere”, que significa recolher, apanhar, escolher, captar
com os olhos. Neste sentido, enfatizamos a leitura da palavra escrita, e concebemos que ler é muito mais
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do que um processo mecânico de decodificação de símbolos. Ler abrange toda a área do conhecimento do
ser humano.

Para tanto, cremos que os educadores precisam vencer um dos maiores desafios encontrados nas escolas:
desenvolver o hábito de leitura, haja vista, a necessidade de explorar as limitações do ensino conteudista,
a fim de valorizar uma educação que viabilize a conscientização. Foucambert (1994) acredita que é por
isso também que a formação dos professores deve incluir contato com os pais, com bibliotecas de bairro e
de empresas, com associações, de maneira a estabelecer intercambio entre as ações de informações e
formações.

Nesse sentido, a Diretoria Regional de Educação-DRE 08 tem desenvolvido um Projeto intitulado “Ler Pra
Quê Pra Que Ler”. O Projeto foi lançado em 2008 e surgiu para suprir as necessidades de inovação da
prática pedagógica dos professores das séries iniciais do Ensino Fundamental, do 1º ao 5º

ano, das Unidades Escolares circunscritas à Diretoria. O Projeto surgiu depois que conhecemos a realidade
de algumas escolas e alguns seus respectivos professores que incrementavam sua prática pedagógica com
experiências exitosas utilizando a leitura como principal ferramenta no processo de ensino e
aprendizagem.

Pensando em socializar e sistematizar as experiências exitosas dessas Unidades de Ensino e de seus
professores, construímos o projeto que intitula este artigo. Ele tem como propósito sensibilizar os docentes
para a importância do ato de ler e consequentemente despertar o prazer do ato de leitura nos seus alunos.
Pois, segundo Silva (1988) os professores precisam gostar de ler:

Sem professores que leiam, que gostem de livros, que sintam prazer na leitura,
muito dificilmente modificaremos a paisagem atual da leitura escolar. Ao
conquistar o ato de ler para si mesmo, dentro das condições propícias, o
professor estará aumentando o seu repertório de conhecimentos, o que poderá
reverter em incremento do trabalho pedagógico. (SILVA, 1998, p. 22).

Conforme Guedes (2011) ler e escrever são tarefas da escola. Assim:

A tarefa de ensinar a ler e a escrever um texto de história é do professor de
história e não do professor de português. A tarefa de ensinar a ler e a escrever
um texto de ciências é do professor de ciências e não do professor de português.
A tarefa de ensinar a ler e a escrever um texto de matemática é do professor de
matemática e não professor de português. A tarefa de ensinar a ler e escrever um
texto de geografia é do professor de geografia e não do professor de português. A
tarefa de ensinar a ler e a escrever um texto de educação física é do professor de
educação física e não do professor de português. A tarefa do professor de
português é ensinar a ler a literatura brasileira. Ler e escrever são tarefas da
escola, questões para todas as áreas, uma vez que são habilidades indispensáveis
para a formação de um estudante, que é responsabilidade da escola. (GUEDES,
2011, p.01).

O prazer da leitura não se conquista de imediato; leitura é uma prática que requer uma aprendizagem
para tal, infelizmente uma atividade ainda pouco desenvolvida nas escolas. Desta forma, além de
incentivar e promover espaços para a leitura, é preciso despertar o prazer para esta atividade. A afirmação
de Cavalcante é bastante enfática, neste sentido:
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Formar leitores é compromisso da família e da escola. Também deve fazer parte
dos interesses de toda a comunidade, pois uma sociedade não letrada, ou mesmo
formada por leitores funcionais, esta fadada à condição de miséria e indignidade.
Nunca a questão da formação de leitores foi tão discutida como nos dias atuais,
até porque se entende que o desenvolvimento de uma nação depende de um
nível de letramento dos seus habitantes. Não existe país livre e desenvolvido sem
investimento na educação e na leitura. (Cavalcante, 2002, p.2)

3 OFICINA E APRESENTAÇÕES NAS ESCOLAS DO GRUPO PROSART (GRUPO DE CONTADORES DE
HISTÓRIAS)

Uma grande novidade no ano de 2011 foi a parceria firmada entre a DRE-08 e o Grupo PROSART. O grupo
é composto por cinco membros e possui uma experiência em contação de estória há mais de quatro anos,
com várias apresentações em escolas. A versatilidade do Grupo PROSART foi importante na inserção do
Projeto de Leitura. O Grupo PROSART desenvolveu de forma voluntaria, porque se tratava de escolas
públicas, uma oficina com cerca de 50 professores, mostrando as técnicas de contação de histórias e
demonstrando a importância da contação de estória na sala de aula. Tudo feito voluntariamente, porque
se tratava de escolas públicas.

O Grupo PROSART visitou trinta escolas, nas oito cidades, São Cristóvão, Laranjeiras, Nossa Senhora do
Socorro, Riachuelo, Santa Rosa de Lima, Barra dos Coqueiros, Santo Amaro das Brotas e Itaporanga
D’Ajuda que compreendem a Grande Aracaju. Contou estórias para um público aproximado de cento e
vinte (120) estudantes em cada Unidade Escolar, perfazendo um total, aproximado de 3600 alunos. Em
cada escola, da DRE-08, que foi visitada eram envolvidos alunos, professores, funcionários e equipe
diretiva. Percorremos oito cidades e trinta escolas em sessenta dias.

Observamos que foram momentos de risos, de descontração, de interação e ficou evidente que a
aprendizagem pode ser feita com prazer e construída a partir da socialização de experiência. Os
integrantes do Grupo incorporam os personagens ao contar as histórias de tal modo que contagiam e
envolvem o público, aguçando o imaginário, a exemplo da história de “Catitu”, contada pelo integrante
Cristiano, que modifica sua voz como se fosse uma criança de cinco anos para viver o personagem. As
crianças ao ouvi-lo ficam fascinadas e eufóricas. Serviu também para que os professores refletissem a sua
prática e repensassem a contação de história como mais uma prática pedagógica. Segundo Freire (1998) a
leitura não é apenas precedida pela leitura do mundo, mas por uma certa forma de “escrevê-lo” ou de
“reescrevê-lo”, quer dizer, de transformá-lo através de nossa prática consciente.

A tentativa de resgatar a contação de histórias nas nossas escolas através do Projeto de Leitura foi muito
gratificante para todos nós que queremos construir uma escola dinâmica que resgate a cultura e a história
do povo.

4 HISTÓRICO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

Em 2008, quando começou o Projeto Ler Pra Quê Pra Que Ler, foram desenvolvidas as seguintes
atividades: Mini-curso: A importância do Ato de Ler (palestrante: Sônia Maria Machado); Histórias em
Quadrinhos (palestrante: Jeane Caldas); Mini-Curso: Literatura Infantil (ministrante: Luiz Prado). Em
2009, foram desenvolvidas as seguintes atividades: Literatura de Cordel, oficina (ministrante: Zé Antônio,
Cordelista); Palestra sobre os Gêneros Literários (ministrante: Jeane Caldas Hora); palestra sobre o Novo
Acordo Ortográfico (palestrante: Lenaldo da Silva). Em 2010, foram desenvolvidos: palestras com o profº
Dr. Lenaldo da Silva, como também, Oficinas: A Leitura e a Releitura de imagens em sala de aula, Círculos
de Leitura, Roda de Leitura, A Leitura na Família e na Escola Ministrando uma aula partindo de um livro de
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Estórias, palestrante: Elizabeth Freitas.Em 2011, continuou o projeto e foram desenvolvidas palestras
sobre a importância dos gêneros textuais no incentivo à leitura e à escrita em sala de aula, cuja
palestrante foi a professora Elizabeth Freitas. Houve Contação de Estória e a palestra Subjetividade da
Aprendizagem, além da palestra Como Incentivar a Leitura na sala de aula, que contou com a palestrante,
escritora e professora, Jeane Caldas. Em 2012 continuou o desenvolvimento do Projeto com uma palestra
sobre O Poeta Fernando , ministrada pela professora Marta Vieira. Foi proferida a palestra sobre as
Estratégias Discursivas de Leitura na Educação Básica e por último a palestra sobre Os Gêneros Literários
na Escola, ministrada pela professora Jeane Caldas. No primeiro semestre de 2013 foi desenvolvida uma
palestra seguida de uma Oficina sobre Oralidade, com a professora Marta Vieira.

Todas as atividades acima foram realizadas durante esses anos e contou com a participação, em média, de
cinquenta professores por palestra, seminários ou oficinas.

Abrimos um parêntese necessário para ressaltarmos outro desafio no processo de melhoria da prática
pedagógica e inovação do ensino, referimo-nos àscondições sociais dos nossos professores, os quais
assumem diversas atividades para complementação salarial, não encontrando tempo para se dedicarem à
sua formação, afastando-os muitas vezes dos livros e das bibliotecas. Esta constatação contraria a lógica
do ensino e aprendizagem, visto que a escola deveria ser um dos espaços/tempos sociais privilegiados de
acesso à leitura e os professores aqueles profissionais com condições ideais para a formação do aluno
leitor e escritor.

Desta forma, entendemos que precisamos urgentemente ensinar nossos alunos a ler, porém
concomitantemente precisamos também reacender a chama do prazer pela leitura do professor, ouvindo
suas dificuldades, debatendo sobre suas experiências, sugerindo e contribuindo pedagogicamente para a
sua atuação, com metodologias já aplicadas por outros professores ou criadas a partir de discussões entre
eles. A metodologia utilizada no Projeto buscou em todas as intervenções a troca de experiências entre os
docentes para possibilitar um melhor engajamento. Buscamos construir um Projeto que refletisse a nossa
identidade, que fosse o reflexo das discussões oriundas dos professores, alunos e os sujeitos envolvidos na
escola. Primamos por construir algo que frente a participação de todos fosse prazeroso e dignificante.
Nesta direção, assevera Lerner:

Para que a instituição escolar cumpra com a sua missão de comunicar a leitura
com pratica social, parece imprescindível uma vez mais atenuar a linha divisória
que separa as funções dos participantes na situação didática. Realmente para
comunicar às crianças os comportamentos que são típicos dos leitores, é
necessário que o professor os encarne na sala de aula, que proporcione a
oportunidade a seus alunos de participar em atos de leitura que ele mesmo esta
realizando, que trave com eles uma relação de leitor para leitor. (LERNER, 2002,
p.95).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que foi exposto, observou-se que o Projeto foi construído coletivamente, envolvendo
principalmente os professores e todos os sujeitos da escolacom o intuito de desenvolver a percepção de
que a leitura é um excelente caminho para a formação de sujeitos e construção de uma sociedade
inclusiva.

Segundo Lerner (2002) “o desafio é formar pessoas desejosas de embrenhar-se em outros mundos
possíveis que a literatura nos oferece, disposta a identificar-se com o semelhante ou a solidarizar-se com o
diferente e capaz de apreciar a qualidade literária.” Para tanto, cabe ao educador fazer a diferença.
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Atualmente, encontram-se disponíveis metodologias diferenciadas e recursos diversificados, isto é,
laboratório de informática, lousa digital, internet em celulares, webradio, data show, entre outros. Todos
podem ser utilizados de forma a tornar as atividades de leituras prazerosas, incentivando seu hábito e
contribuindo para a efetiva formação do aluno.

Para Guedes:

O professor não é um leitor como qualquer outro: ele precisa aprender como se
aprende a ler para descobrir como se ensina a ler e não tem outro jeito a não ser
observar-se a aprender a ler. Esse aprendizado baseia-se em sua leitura pessoal,
indispensável para ensinar a ler, mas insuficiente se não for uma leitura feita em
confronto com a leitura da tradição. (GUEDES, 2006, p. 64).

O papel do professor no processo ensino aprendizagem deve ser compreendido em uma íntima relação
com o trabalho deles na escola e na sala de aula. Pois, a atuação docente já não é a mesma do passado.
Antes, ele acreditava que detinha todo o conhecimento e o depositava nos alunos (esta era a crença); os
conteúdos eram passados para os estudantes sem reflexões ou criticidade. Atualmente, o professor é
definido como mediador do saber e não se apresenta verticalmente. O professor em sala de aula assume o
importante papel de mediador do conhecimento, devendo existir sempre uma troca de saberes e ideias
entre o professor e o aluno. Podemos afirmar que a resolução do problema da formação de professores
nas escolas não se encontra em novos métodos de ensino, que muitas vezes estão distantes da realidade
de sala de aula, e sim na mudança de concepção que o professor tem sobre a leitura que reflete a base da
sua ação pedagógica. Em virtude disso executamos um Projeto de formação continuada de professores
que desde o ano de 2008 vem sendo incrementado valorizando o saber pedagógico prévio.

Os resultados do projeto são constatados em vários trabalhos desenvolvidos e apresentados pelos
docentes em suas escolas. Esses professores mostram-se conscientes de que a formação de leitores
reflete diretamente na construção da sua cidadania e esta, por sua vez, traz grandes impactos políticos e
sociais para o nosso país. Um cidadão consciente de seus deveres, direitos políticos e civis poderá trazer
mudanças sociais significativas para a macroestrutura político-governamental de seu país. Dentre os frutos
do Projeto, pode-se destacar o da professora o do 3º Ano da Escola Estadual Professora Neide Mesquita
com elaboração de um livro com sua turma. Os textos foram elaborados pelos seus alunos sob sua
supervisão, o que incentiva e valoriza a produção de cada um. Tudo isso mexe com a autoestima dos
discentes resultando em bons escritores e fluentes leitores.

Outro trabalho que merece destaque é o das professoras da Escola Estadual Leão Magno Brasil. Elas
desenvolvem com seus alunos a arte de declamar Poesia e o Coral musical. Com estas ações as
professoras conseguem atenuar a timidez, a dificuldade de comunicação e valoriza o espírito em equipe de
seus alunos.

Destacamos ainda as feiras literárias do Colégio Estadual Prof.ª Glorita Portugal e do Colégio Estadual
Prof.º Nilson Socorro. Apesar de trabalharmos diretamente só com as turmas de 1º ao 5º Ano, foi criado
um ambiente propício à sensibilização de alguns professores que tomaram iniciativa e organizaram em
suas escolas movimentos sobre leitura.

Portanto, o Projeto de Leitura da DRE 08 “Ler Pra Quê Pra Que Ler” tem contribuído para a formação de
leitores, nutrição do senso crítico e desenvolvimento intelectual do alunado, como também apontado
caminhos para a melhoria da qualidade do ensino público.
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