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RESUMO 

Este trabalho apresenta o projeto “Parada da leitura” que tem como objetivo promover a interação 
entre alunos, professores da Educação Básica e bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência, vinculado à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior 
(CAPES), pelas práticas de leitura que visam à formação do hábito de ler. O projeto prevê que os 
bolsistas levem os textos aos alunos, para períodos curtos de leitura, em várias disciplinas, com o 
consentimentos dos professores regentes, o que tem se mostrado produtivo, porque um primeiro 
contato com o texto escrito se estabelece e porque temos observado que os alunos dirigem-se à 
biblioteca escolar para dar continuidade ao ato de ler iniciado pela intervenção dos bolsistas. 
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1 INTRODUÇÂO 
 

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de atividade para o 
ensino de Língua Portuguesa (LP), que apresenta textos de diferentes gêneros 
literários a alunos e professores do ensino fundamental com a finalidade de 
aproximar os mesmos da leitura prazerosa. Esse projeto é desenvolvido por alunos 
bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), 
vinculado à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES).  

 O programa tem como objetivos, dentre outros, a formação de professores 
para a educação básica, contribuindo para a elevação da qualidade da escola 
pública; a valorização do magistério; a inserção dos licenciados no cotidiano de 
escolas da rede pública de educação, promovendo a integração entre educação 
superior e educação básica; o incentivo às escolas públicas de educação básica, 
tornando-as protagonistas nos processos formativos dos estudantes das 
licenciaturas, mobilizando seus professores como co-formadores dos futuros 
professores. E são esses objetivos que pretendemos realizar com o projeto 
desenvolvido. 

O projeto de leitura é desenvolvido mensalmente, abrangendo cinco turmas 
de quarto a sexto ano, turno da tarde, na Escola Estadual de Ensino Fundamental 
Felix Contreiras Rodrigues, em Bagé-RS. E tem por objetivo aproximar alunos e 
professores de todas as áreas do ensino fundamental ao hábito da leitura por prazer 
no cotidiano escolar.  

A leitura é um importante canal de interação e de desenvolvimento das 
habilidades da linguagem, produz conhecimento e insere o sujeito na sociedade. É 
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por meio da leitura que o sujeito leitor se insere no universo histórico, social e 
cultural. E quando há o hábito da leitura o conhecimento se torna consequência. 
Segundo Vogt (2008, p.114) “... a leitura é antes um hábito prazeroso, sendo o 
conhecimento uma consequência que estabelece a ligação entre os livros e a vida”. 

O projeto “Parada da Leitura” proporciona aos alunos experiências literárias 
através da leitura de textos de diversos gêneros literários, aproximando-os do 
ambiente da biblioteca escolar, uma vez que os livros escolhidos encontram-se 
facilmente nesse espaço muitas vezes subutilizado na escola. Para Geraldi 
proporcionar aos alunos diferentes textos, não só faz com que os mesmos 
dialoguem com textos já conhecidos, mas também auxilia na construção de textos 
futuros. 

Conceber o texto como unidade de ensino/aprendizagem é 
entendê-lo como um lugar de entrada para este diálogo com 
outros textos, que remetem a textos passados e que farão 
surgir textos futuros. Conceber o aluno como produtor de 
textos é concebê-lo como participante ativo deste diálogo 
contínuo: com textos e com leitores (GERALDI, 1997, p.22). 

 
 

2 METODOLOGIA (MATERIAIS E MÉTODOS) 
 
O projeto de leitura ocorre mensalmente na Escola em cinco turmas do ensino 

fundamental, sendo uma turma de quarto ano, uma de quinto e três de sexto ano. 
A metodologia utilizada consiste na prévia seleção e organização, por parte 

dos bolsistas, de textos ou livros a serem levados à sala de aula, proporcionando 
assim a aproximação dos alunos a textos literários. 

Primeiramente é acordado o gênero literário a ser apresentado – o que muda 
a a cada aplicação. Entre alguns gêneros literários escolhidos estão: contos, poesias 
e histórias em quadrinhos. Após, é realizada a seleção de textos ou livros da 
biblioteca, apropriados para faixa etária das turmas que o projeto de leitura abrange.  

A distribuição desse material ocorre de duas maneiras. Primeiro, quando o 
trabalho é voltado a textos curtos e impressos, esses textos são organizados em 
saquinhos de tecido coloridos, podendo o aluno encontrar mais de um texto por 
saquinho, proporcionando aos mesmos escolha do texto a ser lido. 

O segundo método de aplicação do projeto, e o mais utilizado, consiste na 
seleção de livros da biblioteca da escola. Os livros escolhidos são distribuídos e 
transportados em três caixas grandes. Possibilitar aos alunos o contato com os livros 
presentes na biblioteca da escola aproxima os mesmos desse ambiente, uma vez 
que os alunos tendem a buscar o mesmo livro para continuar a lê-lo em outra 
oportunidade, ou buscam outros livros do mesmo gênero literário ou equivalente.  

O contado com as turmas ocorre, na maioria das vezes, sem um prévio 
comunicado, tornando a aplicação do projeto uma surpresa para alunos e 
professores que o projeto atinge. Com a entrada dos bolsistas na sala de aula, os 
alunos têm a liberdade de escolherem entre os livros presentes aquele que mais lhe 
agradar, para que então, tenham 10 minutos de leitura, ali mesmo, com o 
consentimento do professor regente naquele momento. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 



 
 

Intervir em disciplinas de diferentes áreas para inserir a leitura por prazer tem 
demonstrado resultados satisfatórios como o crescente hábito da leitura, uma vez 
que os alunos, no geral, demonstram-se cada vez mais interessados pelo projeto. O 
aluno tem 10 minutos, pode não ler o livro inteiro. Se gostar, volta à biblioteca para 
concluir a leitura. Também acaba se interessando por outros livros, não escolhidos 
previamente pelos bolsistas, nas aplicações do projeto. Outro dado muito importante 
é a adesão de professores que não os de língua portuguesa no projeto. Eles 
acolhem os bolsistas e participam da atividade, mostrando a aceitação do PIBID na 
instituição e uma abertura para atividades interdisciplinares. 

Ressalta-se que o presente projeto de leitura ainda está em andamento, por 
isso resultados em longo prazo, como facilidade na leitura e compreensão de textos, 
também são esperados. 

 
4 CONCLUSÃO 
 
O hábito da leitura pode ser construído através do contado com textos e livros 

de diferentes gêneros literários. E para que o aluno se torne leitor é preciso não só 
buscar o que é de seu interesse, mas também proporcionar aos mesmos 
experiências com textos até então desconhecidos.  

Proporcionar aos alunos o contato direto com a literatura através de textos e 
livros em meio às aulas de diferentes áreas, mostra aos alunos que a leitura não 
está relacionada apenas com a área da língua portuguesa, mas que é algo 
indispensável para todos. 
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