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RESUMO 
 
 
Imaginar, sonhar, conhecer, explorar, sorrir, desconstruir, transformar e tantos outros 
verbos podem ser vivenciados pelos amantes da leitura. Desenvolver o gosto pela 
leitura pode não ser uma tarefa tão simples. Porém, o contato com livros em 
diversos contextos e ambientes desde a infância é imprescindível para que o 
indivíduo de fato veja nos livros uma fonte de conhecimento e a leitura possa ser 
uma prática presente em seu dia-a-dia. Tendo por base essas considerações, faz-se 
a seguinte pergunta: As práticas e as mediações de leitura vivenciadas em sala de 
aula trazem contribuições para a aprendizagem dos alunos? Com intuito de 
responder tal problemática, esta pesquisa tem por objetivo compreender como as 
práticas de leitura de livros infantojuvenis e a atuação do mediador influencia na 
aprendizagem dos alunos. Considerando a necessidade de envolvimento nação 
entre a pesquisadora e os participantes, foi utilizado como procedimento 
metodológico a pesquisa ação com abordagem qualitativa. Para que fosse possível 
compreender as diferentes conjunturas que envolvem as práticas de leitura, serviu 
de base para a fundamentação teórica da pesquisa as concepções de Fanny 
ABRAMOVICH, Maria Amélia DALVI, Paulo FREIRE, Juracy SARAIVA, Renata 
SOUZA, Berta Tagliari FEBA, Regina ZILBERMAN sobre leitura, práticas de leitura, 
mediadores da leitura e os diferentes tipos de livros destinados ao público 
infantojuvenil. Complementa esse quadro os princípios teóricos de Lev Semenovich 
VYGOTSKY acerca da mediação e dos processos do desenvolvimento humano. A 
pesquisa foi aplicada na E.M.E.I.F 12 de Outubro com alunos do segundo ano do 
ensino fundamental I. A análise das práticas de leitura revelou o envolvimento dos 
alunos com a leitura deleite, bem como o trabalho do mediador com as temáticas 
das obras selecionadas para a leitura contribuiu de forma significativa para a 
construção de novos conhecimentos pelos leitores.  
 
Palavras-chave: Leitura; Mediador; Práticas de Leituras; Aprendizagem. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 

 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
Imagine, dream, know, explore, smile, deconstruct, transform and so many other 
verbs can be experienced by lovers of reading. Developing a liking for reading may 
not be such a simple task. However, the contact with books in diverse contexts and 
environments from childhood is essential so that the individual in fact sees in the 
books a source of knowledge and the reading can be a present practice in its day to 
day. Based on these considerations, the question is asked: Do the practices and 
mediations of reading experienced in the classroom bring contributions to student 
learning? In order to answer this problem, this research aims to understand how the 
reading practices of children's books and the mediator's performance influence the 
students' learning. Considering the need for nation involvement between the 
researcher and the participants, the action research with a qualitative approach was 
used as methodological procedure. In order to be able to understand the different 
conjunctures that involve reading practices, the conceptions of Fanny 
ABRAMOVICH, Maria Amélia DALVI, Paulo FREIRE, Juracy SARAIVA, Renata 
SOUZA, Berta Tagliari FEBA, Regina ZILBERMAN reading, reading practices, 
reading mediators and the different types of books intended for the child and 
adolescent public. This framework complements the theoretical principles of Lev 
Semenovich VYGOTSKY on the mediation and processes of human development. 
The research was applied at EMEIF October 12 with students from the second year 
of elementary school I. The analysis of reading practices revealed the involvement of 
students with reading enjoyment, as well as the work of the mediator with the themes 
of the works selected for reading contributed significantly to the construction of new 
knowledge by readers. 
 
Keywords: Reading; Mediator; Reading Practices; Learning. 
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INTRODUÇÃO 

 

O conhecimento está presente na sociedade e em constante renovação. 

Diversos são os meios portadores do conhecimento e o livro é um deles. Nos livros o 

leitor pode ter acesso a diferentes conteúdos os quais são apresentados em 

diversos gêneros textuais. A prática da leitura desenvolve os processos psicológicos 

através de abordagens capazes de despertar o prazer pelo ato de ler. Desse modo, 

ler não é somente fonte de conhecimento. 

 O ato da leitura textual poderia ser uma prática simples inclusive para 

aqueles que são capazes de descodificar a escrita alfabética, entretanto ler vai além. 

Ler consiste em interpretar, dialogar com o texto, com o autor e consigo mesmo. 

Para que haja o gosto pela leitura, é interessante que essas práticas aconteçam 

ainda na infância, permitindo que a criança internalize essa ação como pertencente 

a sua cultura. A prática da leitura é imprescindível para a formação de um ser crítico 

perante a sociedade. 

Para que as crianças desenvolvam o gosto pela leitura, é necessário que 

estejam envoltas por ambientes capazes de oferecer os suportes que levarão a tal 

gosto, tais como os livros, bem como os mediadores da leitura.  

É importante que a mediação da leitura inicie em casa, antes mesmo da 

criança ingressar na instituição escolar. Na escola, no espaço da sala de aula, são 

os professores que assumem a função de mediadores que conduzem a formação do 

gosto pela leitura nos alunos.  

Mediante essas considerações a problemática desta pesquisa constitui-se a 

partir do seguinte questionamento: As práticas de leitura vivenciadas pelas crianças 

trazem contribuições em suas aprendizagens? Na busca por respostas, delineamos 

como objetivo geral compreender como a prática da leitura, a partir de diferentes 

gêneros textuais e com as contribuições do mediador, influencia na aprendizagem 

dos alunos. Traçamos como objetivos específicos identificar as diferentes 

capacidades que a leitura de livros infantojuvenis pode proporcionar ao aluno; 

compreender a importância dos mediadores como incentivadores da prática de 

leitura na vivência dos alunos; analisar nas ações e nas falas dos alunos as 

concepções obtidas através das práticas de leitura; Identificar na fala dos alunos 

qual a significado da leitura na construção de suas práticas, saberes e vivências. 
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 A relevância desta pesquisa está em contribuir para a compreensão das 

práticas de leitura na formação de leitores e no processo de aquisição de 

conhecimentos diversos, bem como para a aprendizagem dos saberes na escola. A 

importância desta pesquisa também se justifica na medida que dá visibilidade a 

práticas que demonstram ações necessárias a serem realizadas pelo mediador a fim 

de levar o aluno a desenvolver o gosto pela leitura. 

 Pela estreita relação que se estabeleceu entre a ação, a pesquisadora e os 

participantes que atuaram de modo cooperativo e participativo, podemos classificar 

esta pesquisa, conforme Thiollent (2007), em pesquisa ação. Além de adotar como 

procedimento metodológico inicial o estudo bibliográfico, também servem de 

fundamentação para esta pesquisa os dados coletados por meio da aplicação de 

questionários sobre as práticas de leitura e a atuação do mediador nesse processo. 

A abordagem apresenta-se de forma qualitativa, pois permite a análise de ações em 

torno das práticas de leitura realizados durante o período de duração da pesquisa. 

 A pesquisa foi realizada em três fases, a primeira consistiu na fundamentação 

teórica e pesquisa ação. Atuando na mediação, realizamos vinte práticas de leitura 

para vinte e quatro alunos na Escola E.M.E.I 12 de outubro, localizada na cidade de 

Porto Velho - Ro. Anteriormente ao início das práticas foi feita a entrevista com os 

pesquisados com a finalidade de investigar o olhar que tinham para a leitura e suas 

práticas com os livros. Na segunda fase da pesquisa, foi realizada a entrevista final 

com intuito de verificar nas respostas dadas, de que modo às práticas de leituras 

eram significativas no incentivo à leitura e na obtenção de diferentes conhecimentos. 

A terceira e última fase constitui-se na apresentação e na analise os dados 

coletados. 

 Este trabalho apresenta-se distribuído em três Capítulos. O primeiro Capítulo 

apresenta a importância da leitura para os indivíduos e a necessidade da mediação 

na escola para desenvolver o gosto dos alunos pela leitura. Sob a perspectiva 

teórica de Vygotsky foi desenvolvida uma abordagem sobre os processos de 

mediação. O segundo capitulo discorre sobre a metodologia utilizada para realização 

deste trabalho. O terceiro e último Capítulo apresenta a análise dos dados coletados 

na pesquisa e a discussão dos resultados obtidos. 
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1 A IMPORTÂNCIA DOS LIVROS COMO MEDIADORES DO CONHECIMENTO 
 

A leitura é fator imprescindível para que o indivíduo possa estar inserido na 

sociedade e exerça sua cidadania, visto que é fundamental para o desenvolvimento 

intelectual, cultural e do censo crítico (SOARES, 2010). Dessa maneira, faz-se 

necessário que os indivíduos estejam envoltos por contextos que os aproximem da 

leitura, permitindo, assim, que o ato de ler seja uma prática intrínseca ao seu 

cotidiano.  

  É interessante ressaltar que a leitura não é apenas textual, pois o ato de ler 

vai além da escrita. Como destaca Freire (2011, p. 25) “o ato de ler não se esgota na 

decodificação pura da palavra escrita, mas se antecipa e se alonga na inteligência 

do mundo”. Ler não é apenas compreender o que se pode decifrar em um livro, a 

leitura antecede o saber decodificar a palavra escrita, as concepções de mundo, de 

existência são leituras dos indivíduos, destarte também é ato de ler.  

 A leitura pode se dar de diversas maneiras, como a leitura de imagens ou a 

leitura do que está ou do que acontece ao nosso redor. Para cada ato de ler, são 

mobilizados diversos sentidos, de acordo com o que é necessário para a sua 

realização. Leffa (1996) afirma que é possível uma leitura através de sinais não 

linguísticos, como a leitura da tristeza nos olhos de alguém, pois não se lê apenas a 

palavra escrita, mas o mundo que nos cerca. 

Nesse sentido, a leitura pode ser compreendida como uma forma de se 

interpretar um conjunto de informações ou acontecimentos, é uma interpretação 

pessoal que permite fazer uma conexão com as experiências vividas.  Todas essas 

leituras são essenciais para o desenvolvimento do nosso intelecto e da nossa 

identidade, a partir dos nossos aprendizados e vivências. Santos e Moraes (2013, p. 

66) descrevem que: 

 

Ler é dialogar. Interpretar é dialogar. É Dialogar com o autor, com o 
livro, com seu contexto de produção, circulação e recepção, com os 
outros leitores, com a materialidade do texto. É Dialogar consigo, 
pois, no processo interpretativo, o leitor negocia as significações do 
texto não apenas por meio de diálogos envolvendo autor, leitor, 
enunciados e contextos, mas também por meio de diálogos internos 
com enunciados prévios, a partir dos quais ele responde, refuta 
complementa e confirma o que lê.  
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Nesse sentido, na leitura da palavra o diálogo é imprescindível para que o 

leitor possa compreender o texto lido, internalizar concepções e, assim, instaurar 

uma comunicação intrapessoal. No confronto entre o que já se conhece do mundo 

com o novo conhecimento, são adquiridas novas aprendizagens. 

Freire (2011, p.29) afirma que “a leitura do mundo precede sempre a leitura 

da palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele”. Logo, há o 

entendimento de que o conhecimento de mundo do indivíduo o auxiliará na 

compreensão do que ele se propor a ler (no sentido de leitura da palavra) e o 

conhecimento adquirido ao ler a palavra contribuirá na sua leitura de mundo.  

Partindo para a leitura da palavra apresentada nos livros, sendo esta palavra 

verbal ou não, pois os livros permitem que a palavra se apresente, por exemplo, 

através de imagens, especialmente quando se trata de livros direcionados ao público 

infantil, são diversas as possibilidades de se explorar as características e 

potencialidades desta leitura.   

Nessa perspectiva, os livros apresentam-se como suportes para a 

materialização de histórias que permitem ao leitor percorrer o mundo sem sair do 

lugar, inclusive por lugares inimagináveis. Nesse percurso, o leitor pode encontrar 

respostas ou não se satisfazer e ficar ainda mais sedento por determinado 

conhecimento.  

Sobre a leitura de histórias, Abramovich (2008, p. 17) destaca que o ato de ler 

histórias é, 

 

[...]suscitar o imaginário, é ter a curiosidade respondida em relação a tantas 
perguntas, é encontrar outras ideias para solucionar questões (como as 
personagens fizeram...) É uma possibilidade de descobrir o mundo imenso 
dos conflitos, dos impasses, das soluções que todos vivemos e atravessamos 
- dum jeito ou de outro - através dos problemas que vão sendo defrontados, 
enfrentados (ou não), resolvidos (ou não) pelas personagens de cada história 
(cada uma a seu modo)... É a cada vez ir se identificando com outra 
personagem (cada qual no momento que corresponde àquele que está sendo 
vivido pela criança)... e, assim, esclarecer melhor as próprias dificuldades ou 
encontrar um caminho para a resolução delas...[...] É através duma história 
que se pode descobrir outros lugares, outros tempos[...]  

 

 Como mencionado, a leitura de histórias pode proporcionar a relação entre o 

lido e o vivido pelo leitor. Nessa perspectiva, a leitura permite desenvolver diferentes 

habilidades imprescindíveis para o desenvolvimento dos indivíduos. Entre essas 

habilidades podemos citar as habilidades de movimentos corporais sugeridos, por 
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exemplo, pelo livro Douglas quer um abraço, de David Melling (ver figura 1).  Por 

meio da narrativa, o leitor ou o mediador é estimulado a exercitar diversos tipos de 

abraços, possibilitando, ainda, a interação com outros indivíduos. 

 
Figura 1 - Livro Douglas Quer Um Abraço 

 
Fonte: Elaborado pela autora desta pesquisa a partir de imagens do livro Douglas quer um Abraço 

 
A leitura também pode proporcionar o desenvolvimento cognitivo que é um 

conjunto de habilidades mentais que auxiliam no conhecimento de mundo. Dessa 

forma, é importante que o livro tenha presença assegurada no ambiente da criança a 

fim de que suas funções mentais possam ser desenvolvidas com o ato da leitura.   

 No entanto, nem todos têm a oportunidade de ter contato e se habituar com o 

livro, conhecer suas potencialidades e perceber o que ele pode oferecer. 

Consequentemente, formam-se muitos leitores que leem apenas um sentido da 

palavra ou pouco dos tantos sentidos existentes. Muitos não têm a oportunidade de 

desenvolver o hábito de ler na infância, e ao perdurar esta falta no decorrer da vida 

apresentam dificuldades de compreensão do discurso do texto, de expressão, 

vocabulário limitado, o que pode comprometer a carreira estudantil, profissional, bem 

como a interação nos grupos sociais.  

Em se tratando de camadas populares, Soares (1991, p. 22) trazem uma 

questão interessante sobre os diferentes pontos de vista que as diversas classes 

sociais apresentam quanto à necessidade da leitura em diferentes aspectos. Nesse 

sentido, os autores pontuam: 

 
Crianças e pais das camadas populares veem a aprendizagem da leitura 
como um instrumento para obtenção de melhores condições de vida - a 
leitura é avaliada em função de interesses utilitários. Já crianças e pais das 
classes favorecidas veem a leitura como mais uma alternativa de 
expressão, de comunicação, nunca como uma exigência do e para o mundo 
do trabalho. 
 



16 
 

  
 

  Camadas populares, comumente possuem acesso a livros ou o incentivo à 

leitura de modo insuficiente para que ler sejam um ato intrínseco ao cotidiano. As 

visões pontuadas por Soares (1991) possivelmente irão se perpetuar enquanto 

houver classes sociais economicamente diferentes e a instituição escolar não der 

conta de suprir esta necessidade. 

Ler para quem é alfabetizado parece uma tarefa simples, porém ler é muito 

mais do que decifrar códigos e mesmo para aqueles que querem aprender pode ser 

uma tarefa difícil. Adler (1954) afirma que se encontra esta dificuldade por não se 

considerar o ato de ler uma atividade complexa que possui várias etapas e que em 

cada uma delas pode-se adquirir mais habilidade mediante a prática. Mediante essa 

afirmação, há o entendimento de que a prática da leitura, quando exercitadas desde 

a infância, favorece no desenvolvimento de diferentes habilidades, pois é na infância 

que se constroem muitos dos hábitos, atitudes e valores que serão carregados no 

decorrer da vida. 

O primeiro contato da criança com o livro deve acontecer antes mesmo que 

ela tenha conhecimento dos códigos apresentados. Nesse sentido, Abramovich 

(2008, p. 16) destaca que: 

 

O primeiro contato da criança com um texto é feito oralmente, através da 
voz da mãe, do pai ou dos avós, contados como conto de fada, trechos da 
Bíblia, histórias inventadas (tendo a criança ou os pais como personagens), 
livros atuais e curtinhos, poemas sonoros e outros mais... contados durante 
o dia - numa tarde de chuva, ou estando todos soltos na grama, num feriado 
ou domingo - ou num momento de aconchego, à noite, antes de dormir, a 
criança se preparando para um sono gostoso e reparador, e para um sonho 
rico, embalado por uma voz amada.  

 

 Na verbalização da leitura do livro para a criança é interessante que sejam 

utilizados diferentes recursos como fantoches, personagens confeccionados em 

material reciclado, materiais encontrados em papelarias ou mesmo brinquedos 

disponíveis. São estratégias que possibilitam o compartilhamento da história com a 

realidade no imaginário da criança. De acordo com Burlamaque, Martins e Araújo 

(2011), são os mediadores que irão conduzir a criança na leitura, cabendo a eles 

levar o leitor a compreender o texto e estabelecer uma relação de troca. A depender 

da idade e leitura de mundo da criança, poderá haver diferentes tipos de ações do 

mediador e diferentes tipos de troca entre leitor e mediador. 
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Atualmente, os livros destinados ao público infantil são organizados de forma 

a se tornarem atrativos, com ilustrações e outros recursos visuais, táteis e auditivos 

que encantam e contribuem para o interesse e envolvimento da criança. Serve de 

exemplo o denominado livro brinquedo qualificado Paiva e Carvalho (2011, p. 14) 

por, 

 

uma irrevogável vocação experimental, além de um lugar de transições de 
uso, com função de entreter, alegrar, levar à ação, valorizando a 
plasticidade editorial artística, a performance, a tecnologia gráfica, lugares 
de passeios sensoriais. Tudo isto de modo interdependente constitui um 
panorama significativo para a compreensão de uma dinâmica de criação 
contemporânea e usufruto no campo de produção de livros.   

 

O livro brinquedo é um interessante suporte para crianças que ainda não 

decifram a palavra, pois seus recursos auxiliam na construção de significados, 

auxiliando, assim, na inserção no mundo da leitura. Entretanto, livros podem ser 

muito mais que exemplares muito bem confeccionados por determinadas editoras, 

podem até não ter características direcionadas para crianças, mas se for muito bem 

mediado pode se tornar uma grande aventura. Desse modo, o papel do mediador 

torna-se fundamental para possibilitar ao pequeno leitor o entendimento do texto, 

conduzindo-o a possíveis percepções por um caminho atrativo.  

Livros também podem ser confeccionados com o auxílio de mediadores, a 

partir de extraordinárias histórias reais produzidas pelas próprias crianças e que, do 

mesmo modo, permitem viajar pelo mundo da fantasia. Quando não há recursos, a 

leitura pode ser inventada e ser contada, permitindo que a criança ouça e faça 

interrupções, pergunte, mude e faça relações com seu mundo vivido. 

A leitura agrega conhecimentos e auxilia na superação de alguns obstáculos. 

Dificuldade de expressão, inibição e o limitado discurso oral poderão ser dissipados 

conforme o contato da criança com os livros e seus diversos gêneros textuais. 

Quanto ao gênero literário, Burlamaque, Martins e Araújo (2011, p. 81) pontuam que: 

 

A literatura inicia a criança na palavra, no ritmo e na memória, 
desenvolvendo a competência literária, cuja formação se produz através do 
hábito leitor. Possibilita também, a participação ativa do sujeito como leitor 
fazendo dele um ser crítico, reflexivo, capaz de elaborar suas próprias 
interpretações, além de o auxiliar na construção dos símbolos e na 
convalidação dos sistemas de crenças e valores.”  
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Dessa, forma é interessante ressaltar a importância da família trazer para si 

essa responsabilidade de habituar a criança com a leitura, porém quando isso não 

ocorre a escola passa ser um lugar privilegiado para oferecer a oportunidade de 

acesso ao mundo dos livros. Sendo o espaço privilegiado para esse fim, a escola 

deve proporcionar às crianças diversas práticas de leitura para suprir essa falta e 

também exercer seu papel na sociedade. 

 

1.1 A escola e a necessidade da mediação da leitura 

 

A instituição escolar tem como compromisso primordial contribuir para o 

crescimento da sociedade formando indivíduos responsáveis e com capacidades 

críticas. A prática da leitura na escola contribui para a formação desses cidadãos. 

Conforme Mello (2001, p. 24) “a leitura está relacionada com o sucesso, não apenas 

acadêmico, mas também social e econômico, pois se lhe atribui à capacidade de 

promover os indivíduos”. Dessa forma, a escola deve propiciar a inserção do aluno 

dentro de um contexto que incentive a leitura, a fim de que estas faculdades de 

conhecimento e desenvolvimento sejam acessíveis. Mello (2001, p.23) acrescenta 

que:  

 

A escola assume a responsabilidade de iniciar a criança no processo de 
alfabetização e de, paulatinamente, aperfeiçoar sua leitura, de modo a 
garantir-lhe o domínio de uma prática cuja finalidade não se esgota em si 
mesma. Assim, embora o processo de alfabetização se dirija à apropriação 
das operações de código [...], a preparação do leitor efetivo passa pela 
adoção de um comportamento em que a leitura deixa de ser atividade 
ocasional para integrar-se à vida do sujeito como necessidade imperiosa, de 
que decorrem prazer e conhecimento. Consequentemente, cabe à escola 
mais do que alfabetizar e possibilitar a seus alunos o domínio de um código 
[...] dela se espera a formação do leitor.  

   

  Os incentivos à leitura apresentados pela escola podem ser por meio de 

projetos desenvolvidos para envolver os alunos, bem como toda a comunidade 

escolar. Dentro das atividades desenvolvidas pela escola há a necessidade da 

utilização da biblioteca escolar. Interessante seria se a biblioteca pudesse contar 

com um acervo adequado ao número de alunos que compõe a instituição, que seja 

capaz de suprir a demanda para leitura e pesquisas locais, bem como para 

empréstimos. De acordo Rosa, Estevam e Bessa (2014, p. 8) a biblioteca deve ser: 
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 [...] um ambiente agradável que favoreça o acesso, a busca pelas 
informações e que permita o desenvolvimento dos conhecimentos dos 
alunos, professores e outros indivíduos [...] capaz de despertar o prazer de 
ler e que contribuem ativamente com mudanças, desde as mais íntimas até 
aquelas que realmente fazem a diferença e que se concretizam [...].  

 

Para que este despertar aconteça, os bibliotecários, em conjunto com o corpo 

docente, podem implantar atividades que estimulem o interesse dos alunos pela 

leitura, pelo acervo que compõe a biblioteca, tornando este ambiente um local 

presente no hábito dos alunos. 

Dalvi, Rezende e Jover-Faleiros (2013) mostram que a leitura praticada pelos 

alunos fora do ambiente escolar apresenta grande dependência das práticas de 

leitura realizadas na escola, práticas essas desenvolvidas tanto por professores 

como pela biblioteca escolar, pois apresentam possibilidades de acesso como 

também controle dos livros. Percebe-se o poder de influência na leitura que a escola 

pode exercer sobre os alunos.  

Acrescentam Dalvi; Rezende; Jover-Faleiros (2013. p. 72) que: 

 

No ensino fundamental, a criança passa a acessar outras formas, gêneros e 
suportes da literatura, desapegando-se do papel da memorização pela 
musicalidade e pela repetição rumo à leitura (em sentido estrito), num 
continuum no qual ela se desloca da oralidade para a escrita e vice-versa. A 
criança deixa progressivamente de depender daquilo que o adulto decide 
contar/ler/cantar para ela para poder buscar aquilo que deseja ler, daí a 
importância da biblioteca escolar (e, se possível, de sala, de bairro e 
familiar) e do trabalho com diversos gêneros escritos, inseridos em 
situações socialmente relevantes.  
 

Apesar de ser reconhecida a necessidade de bibliotecas, nem todas as 

escolas contam com um espaço adequado que auxilie na promoção da leitura. 

Porém, alternativas podem ser criadas, outros espaços são possíveis como o 

“cantinho da leitura”, constituído, por exemplo, com livros em prateleiras dentro da 

sala de aula, como também em bolsões confeccionados de tecido. Se a escola 

possui pouco ou nada de acervo para disponibilizar para as salas, os livros podem 

ser adquiridos pelos alunos através de solicitação de apoio dos pais e da 

comunidade escolar, dentre outras parcerias possíveis que a escola pode buscar.  

Diversas ações são possíveis para que os alunos tenham contanto com os 

livros, e assim possam “fazer da leitura uma sedução, um desafio, um prazer, uma 

conquista, um hábito: para isso, incorporá-lo ao cotidiano escolar (e extraescolar) de 
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todos (e talvez principalmente do próprio professor, como leitor em evidência)”. 

(DALVI; REZENDE; JOVER-FALEIROS, 2013. p. 84) 

Sabedores de que os professores devem preocupar-se com práticas que 

despertem o gosto pela leitura, é necessário considerar que no cotidiano dos alunos, 

diversos tipos de leitura lhes sejam apresentados, por meio de textos que pertençam 

a diferentes gêneros e que permitam uma aprendizagem peculiar, que envolva a 

capacidade de interpretar e fazer abstrações. Considerando a vida extraescolar dos 

alunos, diversos gêneros, objetivos e modalidades de leitura precisam ser 

contemplados no planejamento dos professores. 

Dentre as atribuições dadas ao professor, ele também exerce o papel 

fundamental de mediador entre os alunos e os livros, contribuindo como “[...] ponte 

que permite à criança avançar na leitura e na compreensão das múltiplas realidades 

que afloram a partir das diversas tramas ficcionais, para estabelecer vínculos com 

seu próprio universo”. Saraiva, Becker e Vale (2001, p.19).  

Garcia (1992 apud MAIA, 2007, p. 19-20) destaca que: 

 

Mediar a leitura é estar no meio de uma atividade essencial à escola, à vida, 
sem tomar nas mãos as rédeas do processo, como se fosse o professor o 
único a saber o caminho; é estar presente mesmo que sutilmente ausente; é 
saber que o ato de ler é condicionado por condições e características 
psicológicas, sociais, econômicas e intelectuais de cada indivíduo e, nesse 
sentido, cada leitura faz parte de um todo maior.  

 

O professor, por meio de sua mediação, irá contribuir para que o aluno possa 

compreender o texto, bem como fazer trocas, construir um diálogo e confrontar 

ideias. 

Quando se pensa na disciplina que em sala de aula deve se responsabilizar 

por ser transmissora do incentivo à leitura, de imediato pode vir à mente a disciplina 

de Língua Portuguesa, talvez por ser uma disciplina que trabalhe com compreensão 

e produção de texto de modo mais específico. Entretanto, a leitura deve ser 

incentivada em todas as disciplinas escolares, deve ser interdisciplinar e estar além 

da ideia de pertencimento a uma categoria de ensino. As disciplinas devem 

proporcionar aos alunos conhecer o mundo através da leitura, de modo abrangente, 

com diferentes perspectivas, para que assim o seu conhecimento se torne amplo e 

profundo.  
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 Neves (1999 apud  MUSTIFAGA; GOETTMS, 2008, p. 6) é bem clara e 

assertiva ao pontuar que: 

 

[...] uma leitura chama o uso de outras fontes de informação, de outras lei-
turas, possibilitando a articulação de outras áreas da escola. Uma leitura re-
mete a diferentes fontes de conhecimentos, da história à matemática. Nesse 
sentido, leitura e escrita são tarefas fundamentais da escola e, portanto, de 
todas as áreas [...]. (NEVES, 1999, p. 117). 

 

Apesar dos livros didáticos terem sua importância e objetivo, as leituras 

presentes nas diversas disciplinas não devem se limitar a estes livros. No que diz 

respeito às dimensões da literatura, Maia (2007) chama a atenção para o fato de 

que o livro didático proporciona a ilusão de um suposto conhecimento de literatura. 

 Dessa forma, em seu papel de incentivador da leitura, o professor precisa 

mostrar-se também um leitor que não se limite apenas a leituras entendidas como 

convenientes a sua prática profissional. Detentor de um extenso repertório de leitura, 

o professor, até mesmo sem perceber, torna-se um motivador, um influenciador e 

necessita ser “persuasivo ao tratar da leitura, ser convincente pelo próprio exemplo, 

pois a fonte do interesse da criança pelo livro pode estar no professor que se revela 

apaixonado pela leitura” (MAIA, 2007, p. 37). Embora haja educadores que não 

conseguem perceber a importância de se tornarem influenciadores quanto à leitura, 

é fundamental que o professor análise a posição que ocupa e que além de 

incentivador busque construir essa relação harmoniosa com a leitura. 

A importância da leitura e de sua prática ser uma constante nas ações 

pedagógicas do professor é reconhecida e prescrita nas orientações curriculares que 

norteiam o ensino de Língua Portuguesa em todos os ciclos da educação básica. 

Dessa forma, a educação brasileira possui regimentos norteadores das práticas de 

leitura nas escolas, no entanto cabe às instituições escolares e aos educadores 

assegurarem o exercício dos regimentos, de forma a garantir as práticas de leituras 

nos espaços escolares. 

O Referencial Curricular Nacional Para a Educação Infantil (RCNEI) volume 3, 

é um documento planejado com intuito de possibilitar a reflexão de caráter 

pedagógico sobre práticas, objetivos e orientações didáticas dos educadores que 

atuam com crianças de zero a seis anos, de modo a respeitar a cultura dos 

educandos conforme descrito por Brasil (1998, 3v). No RCNEI é descrito como 



22 
 

  
 

objetivo para crianças de 0 a 3 anos, o desenvolvimento da linguagem oral e escrita 

por meio de práticas que promovam as capacidades de: 

 

Interessar-se pela leitura de histórias; [...] familiarizar-se aos poucos com a 
escrita por meio da participação em situações nas quais ela se faz 
necessária e do contato cotidiano com livros, revistas, histórias em 
quadrinhos etc. (BRASIL, 1998, 3v, p. 131) 

 

 Para a idade de quatro a seis anos os objetivos são aprofundados e 

ampliados e as crianças devem ser capazes de: 

      

[...] conhecer vários gêneros orais e escritos [...] familiarizar-se com a 
escrita por meio do manuseio de livros [...] escutar textos lidos, apreciando 
a leitura feita pelo professor; [...] escolher os livros para ler e apreciar. 
(BRASIL, 1998, 3v, p. 131) 

   

O RCNEI apresenta também orientações de práticas de leitura destacando 

que as crianças precisam participar de situações em que os adultos leiam textos de 

diversos gêneros como contos e poemas e que lhes seja permitido encontrar na 

leitura uma fonte de prazer e entretenimento (BRASIL, 1998). 

Dentre os documentos para o ensino fundamental encontra-se em vigor 

desde 1997 os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que apresentam 

competências que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos. Observando o 

volume da área do conhecimento de língua portuguesa dos PCNs encontram-se 

trechos importantes que valorizam a necessidade da leitura em sala de aula. Nesse 

sentido, há o destaque para práticas significativas: “Em se tratando da leitura, [...] as 

atividades precisam realizar-se num contexto em que o objetivo seja a busca e a 

construção do significado, e não simplesmente a decodificação” (BRASIL, 1997, p. 

70). O ato mecânico da leitura pode ocorrer se as atividades em sala de aula, 

mesmo com livros variados, tenham como finalidade apenas a significação dos 

códigos e não a compreensão e a construção de significados a partir do texto lido. 

Ainda segundo os PCNs: 

 

Desde o primeiro ciclo é preciso que os alunos leiam diferentes textos que 
circulam socialmente. A seleção do material de leitura deve ter como 
critérios: a variedade de gêneros, a possibilidade de o conteúdo interessar, 
o atendimento aos projetos de estudo e pesquisa das demais áreas, o 
subsídio aos projetos da própria área (BRASIL, 1997, p. 70). 
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 Desse modo, os textos e os livros que são apresentados aos alunos devem 

contribuir para além de conteúdos pedagógicos, pois é fundamental que favoreçam 

à fruição e a experiência estética por meio da palavra:   

 

[...]Valorização da leitura como fonte de fruição estética e entretenimento. 
[...] Interesse por ler ou ouvir a leitura especialmente de textos literários e 
informativos e por compartilhar opiniões, idéias e preferências [...] Interesse 
em tomar emprestado livros do acervo da classe e da biblioteca escolar. 
(BRASIL,1997, vol2 p. 72) 
  

Além da valorização e incentivo à leitura nas práticas pedagógicas de língua 

portuguesa, também é possível encontrar nos PCN’s de Ciências Naturais a 

importância da leitura interdisciplinar, em seus diversos gêneros, podendo ser 

realizada nas diversas áreas do conhecimento. Nesse sentido, é destacada a 

necessidade de:  

 

Incentivar a leitura de livros infanto-juvenis sobre assuntos relacionados às 
Ciências Naturais, mesmo que não sejam sobre os temas tratados 
diretamente em sala de aula, é uma prática que amplia os repertórios de 
conhecimento da criança, tendo reflexos em sua aprendizagem. (BRASIL, 
1997, vol4 p. 81) 

 

 A relevância da diversidade de livros pelos PCN’s revela que o universo da 

leitura não se limita à disciplina ou ao gênero do livro utilizado em sala de aula. O 

que se sobressai nessa proposta é que o repertório de leitura dos alunos seja 

construído pela diversidade, bem como as práticas pedagógicas que envolvem o 

trabalho com a leitura possibilitem a participação do leitor a partir de um processo de 

construção de significados. Logo, há referência a práticas que propiciem o efetivo 

contato entre o livro e o leitor, bem como a importância do papel do mediador, 

conforme descrevem e exemplificam as práticas que constituem a abordagem na 

sequência. 

 

1.2 Ações mediadoras entre livro e leitor 

 

Quando se pensa em práticas de leitura é importante considerar os critérios 

que levarão as escolhas dos livros a serem utilizados com as crianças, com os 

alunos. Um dos critérios de seleção a ser considerado é a idade, a maturidade dos 

alunos, a fim de que haja a compreensão e a leitura se torne agradável e ao mesmo 
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tempo desafiadora, no sentido de possibilitar descobertas e o preenchimento de 

espaços definidos por Faria (2013) de “Brancos” que o leitor deve preencher. 

A exemplo de descoberta, o livro Parem de Construir, é Hora de dormir dos 

autores Sherri Duskey Rinker e Tom Lichtenheld (ver figura 2) apresenta na trama 

um narrador onisciente, aquele que conta os fatos em 3° pessoa, conhece os 

personagens, seus sentimentos e emoções e que permite também se apresentar na 

1° pessoa. Durante grande parte do texto o narrador permanece em 3° pessoa, 

aparecendo somente na última parte da história (ver figura 3). A leitura deste livro 

poderá levar o leitor, que desconhece sobre as características de uma narrativa, a 

questionar-se: quem está falando?  O que deverá responder o mediador? Permitir 

que a criança continue com seu “branco”, ou dar uma explicação compatível com a 

sua maturidade, permitindo que a criança faça assimilação do seu modo? O 

mediador é responsável em contribuir no preenchimento de pequenas lacunas 

percebidas ou não pelo leitor, também será o leitor que conduzirá o mediador em 

suas ações.  

Figura 2 - Livro Parem de Construir é Hora de Dormir 

 

Fonte: Elaborado pela autora desta pesquisa a partir de imagens do livro Parem de Construir é Hora 
de Dormir 

 
 

Figura 3 - Presença do Narrador em 1° pessoa no livro Parem de Construir é Hora de Dormir 

 

Fonte: Organizado pela autora desta pesquisa a partir do livro Parem de Construir é Hora de Dormir 
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É necessário que o mediador conheça o livro que escolhe para trabalhar com 

os alunos, pois o conhecimento prévio da leitura escolhida possibilita executar com 

êxito as práticas planejadas, de forma a fazer adequações que correspondam ao 

nível das crianças, tornando assim a leitura agradável e proveitosa, Faria (2013).  

É interessante destacar que a leitura feita pelo mediador permite uma extensa 

possibilidade de ações que agregarão ao livro características a ele não 

pertencentes, como por exemplo, entonações de vozes variadas, conforme a 

narrativa se apresente ao mediador para que isso aconteça. Dessa forma, 

personagens e acontecimentos ganham som e voz, e o livro ganha vida, 

reproduzindo o que é conhecido do mundo dos leitores ou apresentando-lhes um 

mundo novo. 

 Faria (2013) também destaca que crianças a partir dos seis anos já possuem 

um vocabulário adquirido através de suas experiências e compreendem quando na 

entonação da frase há crítica, carinho, proibição, encorajamento como também 

“conhecem a ideia de letra, palavra, sons” Faria (2013, p.18). Segundo a autora, as 

crianças possuem também a capacidade abstrata de associar gestos e expressões a 

um estado de espírito. Tais capacidades contribuirão para a percepção de 

expressões, movimentos variados transmitidos pelo mediador do texto. Para 

crianças que ainda estão descobrindo as expressões, o momento de leitura permitirá 

ainda mais descobertas que vão além do texto. 

A leitura de um livro pode permitir não somente a leitura da narrativa, mas 

permite também que as crianças tenham interesse em conhecer aqueles por trás da 

obra, como autor, ilustrador, bem como observar os elementos que ilustram a capa, 

contracapa entre outros componentes pertencentes ao livro. São aspectos que 

podem ser utilizados para “estimular a curiosidade das crianças para descobrir ou 

refletir como o autor e o ilustrador compuseram a obra. São estratégias que levam 

os alunos a descobrir os “paratextos” e aprofundar seus instrumentos de leitura” 

(FARIA, 2013 p. 18). Muitos livros trazem um pequeno resumo do texto com 

curiosidades do autor e do ilustrador, algumas vezes apresenta o que lhe inspirou a 

compor a obra, e o ilustrador a produzir a ilustração. Esses textos podem ser 

apresentados para as crianças a fim de mostrar que criar uma história não precisa 

ser tão complicado. Esses aspectos podem sem observados, por exemplo, A Cidade 
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Dos Carregadores de Pedras, de Sandra Branco. Na capa há informações sobre 

quem é a autora e seu e-mail para quem tiver interesse em contactar (ver figura 4).   

 
Figura 4 - Livro A Cidade Dos Carregadores de Pedra 

 

Fonte: Elaborado pela autora desta pesquisa a partir de imagens do livro A Cidade Dos Carregadores 
de Pedra 

 

Assim como mostrar para as crianças as possibilidades de se criar histórias, é 

interessante fazer o mesmo com as ilustrações. Nesse sentido, serve de exemplo a 

atividade realizada na disciplina de Literatura Infantojuvenil (ver figura 5) com o 

poema O Vestido de Laura, de Cecília Meireles, a partir da leitura o mediador poderá 

pedir para as crianças confeccionarem um livro, em que para cada estrofe sejam 

feitas ilustrações, conforme suas interpretações. Inicialmente, é interessante 

apresentar as diferentes características das ilustrações de diversas obras, dessa 

maneira poderão explorar melhor a imaginação, para que não se limitem apenas a 

lápis e papel.   

Figura 5 - Poesia O Vestido de Laura  

 

Fonte: Elaborado pela autora desta pesquisa 
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Os diversos gêneros textuais como textos narrativos, descritivos e gêneros 

literários como poesia, conto, fábula nem sempre fazem parte do cotidiano das 

crianças, de forma que elas não conhecem essas classificações, bem como as 

características que diferenciam cada tipo de texto. Esse é mais um dos motivos que 

evidencia a necessidade de se apresentar às crianças os diversos gêneros textuais, 

porém, é importante ressaltar, não como uma atividade técnica, mas como uma 

forma de enriquecer o repertório de leitura. Nesse sentido, Faria (2013, p.21) 

esclarece: 

 

Não se trata, contudo, de levar os alunos da escola fundamental a adquirir 
noções de teoria da literatura, mas de organizar o que Poslaniec chama de 
“pequenos saberes” que as crianças já possuem em seu contato diário com 
todo tipo de histórias que acontecem à sua volta.  

 

Após a leitura feita pelo professor mediador ou pelos próprios alunos, é 

interessante motivá-los a compreender detalhes antes não compreendidos com, 

analisar o texto lido entre outras atividades criativas que não fujam do contexto, bem 

como não prejudiquem a fruição proporcionada pelo ato da leitura. Nesse sentido, é 

importante que a leitura fruitiva seja uma constante nas práticas de leitura em sala 

de aula. 

A Reescrita de texto é uma atividade que traz como finalidade a modificação 

do texto lido. Como afirmam Souza, Corrêa e Vinhal (2011, p. 167), trata-se de uma 

atividade produtiva e enriquecedora, pois  

 

[...] possibilita que os estudantes percebam que o texto não é algo 
engessado e acabado, mas que o autor pode refazer a história escrita 
quantas vezes desejar e da forma que quiser e se propuser, ou seja, o texto 
escrito é algo vivo, que poderá ser modificado pelo autor de acordo com a 
sua vontade. 

 

 Pode-se ver um exemplo de reescrita de uma criança do distrito de Nazaré 

Porto Velho - RO, atividade que foi aplicada no desenvolvimento de estágio de 

alunas do curso de pedagogia da Universidade Federal de Rondônia (UNIR). A 

atividade consistiu inicialmente com a leitura do livro, Em cima Daquela Serra, de 

Eucanaã Ferraz (ver figura 6), após a leitura, foi solicitado que os alunos 

reescrevessem um novo texto a partir das características do distrito de Nazaré, ou 

seja, o lugar onde residiam, conforme revela a reescrita de um aluno na figura 7. 
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Figura 6 - Livro Em Cima Daquela Serra 

 

Fonte: Elaborado pela autora desta pesquisa a partir de imagens do livro Em Cima Daquela Serra 

 

Figura 7 - Reescrita de Aluno 

 

Fonte: Elaborado pela autora desta pesquisa a partir da reescrita de aluno 

  

 Com esta atividade, os alunos podem perceber as características 

apresentadas na trama, de forma a apresentá-las em seus textos, porém em uma 

narrativa diferente, possibilitando-os, ainda, aprimorar sua escrita e vocabulário. Na 

atividade aplicada com o livro Em Cima Daquela Serra os alunos tiveram a 

oportunidade de memorizar as características da comunidade o que também poderá 

ser feito com outras histórias com enredos semelhantes, ou com enredos que o 

mediador julgar adequados. 

 Outra atividade de reescrita do texto pode ser feita através da técnica 

denominada de “Entrevista Teatral” criada pelas bolsistas Dayane Pereira Santos 

Moura e Joelma Santos Campos Nunes do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID) - pedagogia da UNIR. A técnica consiste em 

inicialmente fazer a leitura de uma história com as crianças, posteriormente 

caracterizar as crianças de acordo com os personagens presentes na história lida. O 

mediador se caracteriza de repórter e retoma o enredo através da entrevista que 

fará com as crianças caracterizadas. As perguntas da entrevista devem abordar 
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fatos ocorridos na história, como também questões que permitam explorar o 

imaginário da criança e assim ressignificar a trama. 

 A exemplo, a técnica “Entrevista Teatral” pode ser desenvolvida com o livro 

Sete Patinhos Na Lagoa, de Caio Riter (ver figura 8). Como sugere a técnica, deve 

haver a leitura inicial do livro, logo após a caracterização de sete alunos, de 

patinhos, e a caracterização do repórter. O repórter deverá fazer perguntas aos 

patinhos e, em seguida, a pessoa caracterizada de jacaré Barnabé deve aparecer e 

dizer que também quer contar sua versão da história. Desse modo, o repórter fará 

perguntas ao Jacaré Barnabé, que por sua vez, vestirá as roupas que caracterizam 

os disfarces feitos para justificar suas atitudes na narrativa. Diversas são as histórias 

em que a técnica poderá ser aplicada. 

 

Figura 8 - Livro - Sete Patinhos na Lagoa 

 

Fonte: Elaborado pela autora desta pesquisa a partir de imagens do livro Sete Patinhos na Lagoa 

 

O Livro Quando eu Crescer, de Ana Maria Machado (ver figura 9) apresenta 

diversas profissões, algumas não conhecidas ou não reconhecidas por seu valor 

pelo leitor. O Professor mediador poderá pedir aos alunos que apresentem outras 

profissões não apresentadas no texto, descrevendo suas características e 

necessidades da profissão na sociedade. Há, ainda, a possibilidade da 

representação teatral das características das profissões selecionadas pelos alunos. 

Esta atividade não tem por objetivo fazer com que a criança decida sobre que 

profissão exercerá no futuro. É uma ressalva que o livro traz, na medida em que o 

narrador deixa claro ao leitor que ainda não é hora de resolver, que a criança pode 

brincar de cada coisa para pensar e escolher (ver figura 9). Em outro momento, o 
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mediador poderá proporcionar atividades semelhantes a depender do livro 

escolhido.  

 

Figura 9 - Livro Quando Eu Crescer 

 

Fonte: Elaborado pela autora desta pesquisa a partir de imagens do livro Quando Eu Crescer 

  

 Dalvi (2013, p.82) destacam a necessidade de “[...] promover o maior número 

pensável de eventos de leitura literária para que a memória (física, emocional, 

psíquica, linguística) de leitor de literatura efetivamente se constitua[...]”. Para que 

esse pensamento seja colocado em prática não se precisa de tanto, precisa se 

permitir abrir as asas para a imaginação e deixar as ideias fluírem para que as 

práticas de leitura sejam um momento prazeroso, significativo e com “gostinho de 

quero mais”. 

Outros exemplos de práticas poderão ser visualizados na descrição da 

análise de dados da pesquisa que serão desenvolvidos com embasamento teórico 

no capítulo destinado à abordagem da aplicação da pesquisa.  

 

1.3 Vygotsky e o processo de mediação  

 

Vygotsky aprofundou seus conhecimentos em psicologia, filosofia e literatura. 

Posteriormente, o teórico passou a estudar medicina para que pudesse entender o 

psicológico do homem, segundo Oliveira (1997). De acordo com Rego (1995) a 

curiosidade do teórico por diferentes temas se deu pela influência do contexto 

familiar, como também por ter aprendido diversos idiomas, permitindo que pudesse 
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ter acesso a conhecimentos publicados em diversas partes do mundo, alimentando, 

assim, seu gosto pela leitura. 

Sobre Vygotsky é interessante ressaltar que por ter um conhecimento 

diversificado e amplo, segundo Oliveira (1997, p. 20-21) o intelectual escreveu em 

torno de 200 trabalhos científicos “[...] cujos temas, vão desde a neuropsicologia até 

a crítica literária, passando por deficiência, linguagem, psicologia, educação e 

questões teóricas e metodológicas relativas às ciências humanas.” As diversas 

áreas do conhecimento as quais buscou conhecer, favoreceram a riqueza de seus 

escritos, permitindo que seus estudos contribuíssem amplamente até os dias de 

hoje. 

Vygotsky tinha grandes interesses na área da educação, de forma que sete 

dos seus primeiros escritos tratam de problemas à educação, em especial, aos 

métodos de ensino da literatura, o uso da tradução na compreensão da linguagem, a 

educação de crianças cegas, surdas-mudas, especiais e fisicamente incapacitadas. 

O psicólogo foi também um educador e mostrou acreditar que a psicologia poderia 

ser capaz de fundamentar práticas pedagógicas (BAQUERO, 1998). 

Em seus estudos o teórico dedicou-se a entender os processos do 

desenvolvimento humano, através da Teoria Sócio-Histórica. Dessa forma, dedicou-

se ao estudo dos Processos Psicológicos Superiores (PPS), defendendo a tese de 

que as práticas sociais são fundamentais para o desenvolvimento desses processos. 

Quanto aos PPS,  

   

[...] interessou-se por compreender os mecanismos psicológicos mais 
sofisticados, mais complexos, que são típicos do ser humano e que 
envolvem o controle consciente do comportamento, a ação intencional e a 
liberdade do indivíduo em relação às características do momento e do 
espaço presentes. (OLIVEIRA, 1997, p. 26). 

 

Buscando compreender estes mecanismos de desenvolvimento presentes no 

individuo, o psicólogo estudou e conceito de diversos processos presentes nas 

relações sociais, bem como sua relevância. Dentre esses conceitos o de mediação é 

essencial para que se possa compreender as concepções estudadas e que dão 

sustentação teórica a abordagem que constitui o corpus da pesquisa deste estudo.  

Para Vygotsky, segundo Oliveira (1997, p. 26) mediação “[...] é o processo de 

intervenção de um elemento intermediário numa relação; a relação deixa, então, de 

ser direta e passa a ser mediada por esse elemento”.  Esta mediação pode se dar 
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através da lembrança de algum acontecimento passado que poderá interferir na 

ação do indivíduo ou mediação feita por outro(s) indivíduo(s) quando intervém em 

determinada situação. Para ele “entre o homem e o mundo real existem mediadores, 

ferramentas auxiliares da atividade humana”, (Oliveira, 1997, p. 27). É 

compreensível nesse conceito o princípio de que as práticas que envolvem a 

participação humana são permeadas pela necessidade de intervenção.  

O teórico compreendeu que a mediação ocorre por meio de instrumentos e 

signos que apesar de distintos estão ligados entre si. Segundo Oliveira (1997) para o 

Vygotsky, o instrumento contribuirá como mediador entre o trabalhador e o objetivo 

que deseja alcançar em seu trabalho, contribuindo, portanto, como mecanismo 

facilitador, mediando à relação do indivíduo com o mundo.  

Nessa perspectiva, trazendo um exemplo para o tema tratado nesta pesquisa, 

em dado momento, uma contação de história será mais eficaz quando são utilizados 

recursos visuais como o livro ou mesmo figuras que representam a história a ser 

contada. São recursos que enriquecem a recepção e contribuem para a 

compreensão da criança, no sentido identificar instrumentos possíveis de serem 

relacionados com seu mundo.     

Os signos são semelhantes aos instrumentos, porém não irão contribuir de 

forma concreta, mas psicológica, como dito por Rego (1995, p 50), “[...] O 

instrumento [...] tem a função de regular as ações sobre os objetos e o signo, [...] 

regula as ações sobre o psiquismo das pessoas.” Os instrumentos são objetos 

concretos, mas não necessariamente os signos não se utilizarão também de objetos, 

logo terão outro significado e diferente representatividade.  

Em práticas realizadas após a leitura de um livro em que é possível a 

mediação através de signos, pode-se exemplificar que, fixar uma imagem que 

represente o livro lido em um espaço visível em sala de aula permitirá ao leitor 

evocar a leitura feita. Com esse propósito, as imagens que remetem à história lida 

podem ser fixadas pelo mediador ou pelos leitores após atividades de colagem, 

pintura, proporcionadas pelo mediador. Vale observar, de acordo com Oliveira 

(1997, p. 30) que “a memória mediada por signos é, pois, mais poderosa que a 

memória não mediada”.   

O teórico irá chamar os signos de marcas externas, quando transformados 

em processos internos de mediação, ou seja, processo de internalização: 
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“Chamamos de internalização a reconstrução interna de uma operação externa” 

(VYGOTSKY, 2007, p. 56). Dessa forma, é possível compreender que a 

internalização é responsável pelo desenvolvimento da inteligência, da atenção 

voluntária e da memória, que se inicia de forma intrapessoal, no nível social e 

posteriormente em um processo interpessoal, no interior do indivíduo. Assim, os 

processos superiores iniciam-se através das relações do indivíduo com a sociedade. 

Os signos externos não serão os únicos que farão parte do processo de 

desenvolvimento dos indivíduos, como relata Oliveira (1997, p. 35), baseado em 

Vygotsky:  

Ao longo do processo de desenvolvimento, o indivíduo deixa de necessitar 
de marcas externas e passa a utilizar signos internos, isto é, 
representações mentais que substituem os objetos do mundo real. [...] 
Essa capacidade de lhe dar com representações que substituem o próprio 
real é que possibilita ao homem libertar-se do espaço e do tempo presentes, 
fazer relações mentais na ausência das próprias coisas, imaginar, fazer 
planos, e ter intenções. 

 

Esta capacidade de imaginar, de substituir o real se mostra presente na 

leitura de livros quando, por exemplo, o leitor tem a oportunidade de conhecer um 

animal e suas características, através das imagens e da história presente no livro. 

Isso permite que o leitor seja capaz de criar histórias e imaginar, mesmo sem 

conhecer o animal fisicamente, bem como permite que o leitor faça relações mentais 

com o que lhe é conhecido. Conforme Oliveira (1997, p.36 - 37), fundamentado em 

Vygotsky,  

 

Os sistemas de representação da realidade - e a linguagem é o sistema 
simbólico básico de todos os grupos humanos - são, portanto, socialmente 
dados. É o grupo cultural onde o indivíduo se desenvolve que lhe fornece 
formas de perceber e organizar o real, as quais vão constituir os 
instrumentos psicológicos que fazem a mediação entre o indivíduo e o 
mundo. [...] É a experiência com o mundo objetivo e do contato com as 
formas culturalmente determinadas de organização do real (e com os signos 
fornecidos pela cultura) que os indivíduos vão construir seus sistemas de 
signos, o qual consistirá numa espécie de “código” para decifração do 
mundo. 

 

 Nessa perspectiva, trazendo para o ambiente escolar e para a potencialidade 

da leitura que deve estar presente neste espaço, percebemos a responsabilidade 

desta instituição e o potencial do mediador para tornar possível o conhecimento e a 

internalização do mundo, por ser um ambiente pertencente à cultura e 

cotidianamente presente na vida das crianças. 



34 
 

  
 

 A linguagem como sistema simbólico é imprescindível para as relações da 

sociedade. Na perspectiva de Vygotsk, Luria (2010, p. 26), afirma que: 

 

Um dos instrumentos básicos inventados pela humanidade é a linguagem 
[...]. A linguagem carrega consigo os conceitos generalizados, que são a 
fonte do conhecimento humano. Instrumentos culturais especiais, como a 
escrita e a aritmética, expandem enormemente os poderes do homem [...] 

 

A linguagem permite a comunicação com o mundo, como também a 

interpretação do mundo, tornando-se uma necessidade para o indivíduo, é essa 

necessidade que se tornará um estímulo para que a linguagem se desenvolva. 

Quanto ao pensamento, ele está intimamente relacionado à linguagem, porém antes 

de caminharem juntos, passam por diferentes fases, conforme descrito por Oliveira 

(1997) há a fase pré-linguística do pensamento, onde a criança utiliza sua 

inteligência prática para mostrar ou ir em busca de algo, como subir na cadeira para 

alcançar um objeto e a fase pré-intelectual da linguagem, quando a criança utiliza a 

linguagem como função de alívio emocional, para conseguir o que deseja. A partir 

da interação da criança com seu meio, desenvolve estas fases e então, 

 

[...] o pensamento se torna verbal e a linguagem racional. [...] O surgimento 
do pensamento verbal e da linguagem como sistema de signos é um 
momento crucial no desenvolvimento da espécie humana, momento em que 
o biológico transforma-se no sócio-histórico. (OLIVEIRA, 1997, p.45) 

 

 Enquanto a criança não domina o sistema simbólico da linguagem verbal, ela 

pode ser capaz de demonstrar os seus interesses e necessidades através de 

manifestações verbais. Contudo, a linguagem da criança se transformará através de 

suas experiências com o mundo, permitindo que ela entenda o significado das 

palavras e saiba relacionar com seu mundo vivido. No entanto, é interessante 

ressaltar que: 

  

Os significados continuam a ser transformados durante todo o 
desenvolvimento do indivíduo, ganhando contornos peculiares quando se 
inicia o processo de aprendizagem escolar. Então se realiza a intervenção 
deliberada do educador na formação da estrutura conceitual das crianças e 
adolescentes. As transformações de significado ocorrem não mais apenas a 
partir da experiência vivida, mas, principalmente, a partir de definições, 
referências e ordenações de diferentes sistemas conceituais, mediadas pelo 
conhecimento já consolidados na cultura. (OLIVEIRA, 1997, p. 50) 
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 Dessa forma, a instituição escolar, como mediadora no desenvolvimento da 

criança, contribuirá para aprofundar o seu conhecimento, permitindo que de simples 

definições a criança passe a conhecer amplamente determinado assunto, segundo a 

sua maturidade, de modo a transformar e desenvolver a cada dia o pensamento e a 

linguagem. Esse processo se concretiza  

 

no momento em que uma criança assimila o significado de uma palavra, ou 
domina uma operação tal como a adição ou a linguagem escrita, seus 
processos de desenvolvimento estão basicamente completos. Na verdade, 
naquele momento eles apenas começaram. A maior consequência de se 
analisar o processo educacional desta maneira, é mostrar que, por exemplo, 
o domínio inicial das quatro operações aritméticas fornece a base para o 
desenvolvimento subsequente de vários processos internos altamente 
complexos no pensamento das crianças (VYGOTSKY, 2007, p. 103 - 104). 

  

O desenvolvimento da linguagem se dá constantemente, enquanto o indivíduo 

não conhecer tudo do mundo e internalizar os conhecimentos adquiridos, sua 

linguagem e pensamento estarão em constante transformação. Quanto mais o 

indivíduo for inserido ou se inserir em um ambiente propício ao aprendizado, maior 

poderá ser o seu desenvolvimento. Para Vygotsky, segundo Oliveira (1997) o 

aprendizado está intimamente ligado ao desenvolvimento e é o aprendizado que 

possibilita, 

 

[...] o despertar de processos internos do indivíduo liga o desenvolvimento 
da pessoa a sua relação com o ambiente sócio cultural em que vive e a sua 
situação de organismo que não se desenvolve plenamente sem o suporte 
de outros indivíduos de sua espécie. E essa importância que Vygotsky dá 
ao papel do outro social no desenvolvimento dos indivíduos cristaliza-se na 
formulação de um conceito específico dentro de sua teoria, essencial para a 
compreensão de suas idéias sobre as relações entre desenvolvimento e 
aprendizado: o conceito de zona de desenvolvimento proximal 
(OLIVEIRA, 1997, p. 58) 

 

Para que se possa compreender o conceito de zona de desenvolvimento 

proximal, faz-se necessário inicialmente entender que a criança antes mesmo de ir à 

escola traz conhecimentos adquiridos de seu ambiente familiar, do convívio social a 

ela já pertencente. Como descreve Luria (2010, p. 101), 

 

Quando uma criança entra na escola, ela não é uma cábula rasa que possa 
ser moldada pelo professor segundo a forma que ele preferir. Essa placa já 
contém as marcas daquelas técnicas que a criança usou ao aprender a lidar 
com os complexos problemas de seu ambiente. Quando uma criança entra 
na escola, já está equipada, já possui suas próprias habilidades culturais. 
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Mas este equipamento é primitivo e arcaico; ele não foi forjado pela 
influência sistemática do ambiente pedagógico, mas pelas próprias 
tentativas primitivas feitas pela criança para lidar, por sim mesma, com 
tarefas culturais.  

 

Dessa forma, Vygotsky irá chamar o conhecimento já pertencente à criança 

de nível de desenvolvimento real, lugar onde a criança se encontra em seu 

desenvolvimento cognitivo e o que ela é capaz de realizar sem ajuda de outro 

indivíduo.  

Outro nível conceituado por Vygotsky é o nível de desenvolvimento potencial, 

onde a criança ainda não é capaz de realizar alguma tarefa sozinha, mas é capaz 

com a ajuda de outro indivíduo, através de demonstração, instrução, pistas. 

Vygotsky (2007, p. 97 - 98) caracteriza a zona de desenvolvimento proximal como, 

 

[...] a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 
determinar através da solução independente de problemas e o nível de 
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas 
sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 
capazes. [...] A zona de desenvolvimento próxima define aquelas funções que 
ainda não amadureceram, mas que estão em processo de maturação, 
funções que amadurecerão, mas que estão presentes em estado 
embrionário.     

 

Para Vygotsky esta fase em que o indivíduo necessita do auxílio de outro para 

aprimorar seu desempenho é de grande relevância em sua teoria e acontece em 

certo nível do desenvolvimento do indivíduo (OLIVEIRA, 1997), a depender da 

atividade a ser realizada e a sua maturidade. Dessa maneira, aos poucos o 

aprendizado irá “tornar-se parte das funções psicológicas consolidadas” como 

ressalta Oliveira (1997, p. 60). 

É na zona de desenvolvimento proximal que o professor terá a oportunidade 

de contribuir no aprendizado do aluno através de estímulos e experiências 

potencializando, assim, o seu desenvolvimento. Vale destacar que o aprendizado se 

dá antes do desenvolvimento, o processo inicialmente é interpessoal e quando 

consolidado torna-se intrapessoal. Quanto ao desempenho da escola, como também 

do professor, seu papel só terá grandes efeitos quando for possibilitado aos alunos a 

alcançar zonas de desenvolvimento antes não alcançadas, para tanto é necessário 

que se conheça o nível de conhecimento dos alunos. 

 Reafirmando a importância da escola no desenvolvimento do aluno, Oliveira 

(1997, p. 62) destaca que: 
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Os procedimentos regulares que ocorrem na escola - demonstração, 
assistência, fornecimento de pistas, instruções - são fundamentais na 
promoção do “bom ensino”. Isto é, a criança não tem condições de 
percorrer, sozinha, o caminho do aprendizado. A intervenção de outras 
pessoas - que, no caso específico da escola, são o professor e as demais 
crianças - é fundamental para a promoção do desenvolvimento do indivíduo.   

 

A intervenção de um mediador nas práticas de leitura, para ler juntamente 

com a criança, permitindo que ela observe o que está sendo lido, que faça 

interrupções, questionamentos contribuirá para que as suas percepções quanto à 

linguagem sejam interiorizadas de modo a permitir que o aprendizado aconteça de 

forma mais dinâmica e significativa. Dessa forma, o mediador possibilitará que, para 

conhecimentos em que a criança se encontrava no nível de desenvolvimento 

proximal, passe a estar dentro do seu nível de desenvolvimento real. 

Em seus estudos, Vygostsky também aborda o desenvolvimento da 

percepção, atenção e memória dos indivíduos. Para o teórico, segundo Oliveira 

(1997, p. 74) a percepção age 

 

[...] num sistema que envolve outras funções. Ao percebermos elementos 
do mundo real, fazemos inferências baseadas em conhecimentos 
adquiridos previamente e em informações sobre a situação presente, 
interpretando os dados perceptuais à luz de outros conteúdos psicológicos.  

  

 Portanto, o que conhecemos do mundo irá diretamente contribuir nas 

percepções do indivíduo, tornando-o capaz de distinguir diferentes ações, objetos, 

seres e acontecimentos. Quanto à atenção, Vygotsky diz que cada indivíduo 

seleciona os estímulos apropriados para a sua sobrevivência, o qual considera 

significativo. Oliveira (1997, p. 75 - 76) exemplifica que “uma criança é capaz de 

concentrar sua atenção na construção de um carrinho de miniatura, ‘desligando-se’ 

de outros estímulos do ambiente”, focando, portanto, sua atenção ao que lhe é de 

interesse maior, sendo esta uma atenção voluntária. No entanto, há também a 

atenção involuntária, que é quando a atenção se dá através de barulhos 

inesperados, “quando escutamos nosso próprio nome, [...] reagimos imediatamente, 

focalizando [...] atenção de forma não deliberada” (OLIVEIRA, 1997, p. 76).  

 Assim como há a atenção voluntária e involuntária, com a memória há a 

memória mediada ou natural. A memória mediada e natural, respectivamente, 

refere-se 
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[...] ao registro de experiências para recuperação e uso posterior, mas 

inclui a ação voluntária do indivíduo no sentido de apoiar-se em elementos 
mediadores que o ajudem a lembrar-se de conteúdos específicos. [...] a 
memória natural [...] é mais elementar, mais claramente presente nas 
determinações inatas do organismo da espécie humana, surgindo como 
consequência da influência direta dos estímulos externos sobre os 
indivíduos [...] é semelhante á memória existente nos outros animais; refere-
se ao registro não voluntário de experiências, que permite o acúmulo de 
informações e o uso dessas informações em momentos posteriores [...]. 
(OLIVEIRA, 1997, p. 76 - 77) 

  

 Portanto, a memória tanto voluntária como natural necessita e utiliza das 

percepções e experiências obtidas no meio social. Como mecanismo de auxiliar nas 

recordações, os seres humanos utilizam diversos artifícios, como os signos, que 

contribuem para a memória e a atenção. Os signos são mediações presentes no 

mundo que se faz necessário ao ser humano relacionar-se. Compreendemos, dessa 

forma, que memória, percepção e atenção estão estritamente ligadas por meio das 

mediações do meio social. 

Voltando aos processos psicológicos superiores mencionados no início deste 

capítulo, bem como à afirmação de que entender a mediação seria fundamental para 

compreender os estudos de Vygotsky, percebemos que a mediação é um elemento 

fundamental, pois faz parte da relação social do indivíduo, sendo, portanto, essencial 

para o seu desenvolvimento. 

 O homem é um ser sócio-histórico, faz abstrações do mundo como também o 

modifica, portanto necessita das relações com o mundo e também suas mediações 

para assim internaliza-las e se desenvolver. Serão os mecanismos de mediação que 

potencializarão os aprendizados e consequentemente o desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores que serão construídos no decorrer da sua história 

social.  
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E A PRESENÇA DO MEDIADOR NA 

ESTRUTURA DA PESQUISA 

 

A abordagem desta pesquisa foi realizada através da pesquisa ação em que 

pesquisador e pesquisados tiveram oportunidade de interagir e assim tornar 

conhecida à realidade dos investigados de modo participativo, possibilitando 

identificação de problemas, experimento de soluções como também colaborar de 

maneira a transformar e intervir na realidade vivida pelos investigados. Thiollent 

(1947, p. 16) caracteriza a pesquisa ação pontuando que: 

 

[...]é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 
realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução 
de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 
participantes representativos da situação ou do problema estão 
envolvidos de modo cooperativo ou participativo”  

 

É destacado também por Thiollent (1947) que a pesquisa ação é favorável 

para que o trabalho não se limite a aspectos acadêmicos e burocráticos como em 

grande parte das pesquisas. Na pesquisa ação não apenas se diz, mas também se 

faz. Desempenha-se um papel ativo na realidade dos fatos observados. Deste modo 

esta abordagem foi considerada, pois se sentiu a necessidade de contribuições 

vivenciadas para pesquisados, pesquisador e leitores da pesquisa.  

A partir dessa abordagem será discorrido o prosseguimento metodológico da 

pesquisa, com definição do percurso metodológico, fases da pesquisa, definição da 

amostra, instrumentos da pesquisa, observações e práticas em sala de aula e 

caracterização da escola investigada.  

 

2.1 Percurso metodológico da pesquisa 

 

Por permitir que o pesquisador possa coletar dados com o intuito de analisar 

fenômenos, com sua complexidade compreender comportamentos em contexto 

natural e a partir da concepção dos indivíduos investigados (BOGDAN e BIKLEN, 

1994), a pesquisa foi realizada por meio da abordagem qualitativa, a qual permitiu 

também que fosse possível compreender as ações de uma amostragem diante de 

um planejamento diferenciado da realidade destes mesmos indivíduos.  
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A estratégia utilizada para a pesquisa qualitativa se deu através da 

observação participante, pois permitiu “[...] a participação real do pesquisador com a 

comunidade ou grupo” tendo como objetivo “[...] ganhar a confiança do grupo, fazer 

os indivíduos compreenderem a importância da investigação, sem ocultar o seu 

objetivo ou sua missão [...]” (MARCONI E LAKATOS, 2003 p. 194) assim como 

possibilitou a elaboração de registros escritos e fotografados de tudo que se ouviu e 

observou. 

A pesquisa tornou-se colaborativa em diversos aspectos, inclusive por 

possibilitar que o pesquisador se pusesse na posição de professor, tornando-se 

assim um professor pesquisador. Nesse sentido, Bortoni-Ricardo (2008, p. 32-33) 

ressalta que: 

 

O docente que consegue associar o trabalho de pesquisa a seu fazer 
pedagógico, tornando-se um professor pesquisador de sua própria prática 
ou das práticas pedagógicas com as quais convive, estará no caminho de 
aperfeiçoar-se profissionalmente, desenvolvendo uma melhor compreensão 
de suas ações como mediador de conhecimentos e de seu processo 
interacional com os educandos.   

 

Ainda conforme a autora o professor em posição de pesquisador, encontra 

uma grande vantagem por poder refletir teoria e prática em um processo de ação, 

reflexão e novamente ação, a partir do que pôde ser refletido em consequência o 

aperfeiçoamento de suas práticas. 

 

2.2 Fases da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada em diferentes fases. A primeira fase constituiu-se em 

fundamentação teórica utilizando como instrumento de pesquisa, livros, 

dissertações, websites, aplicativos educativos que possibilitaram a construção do 

referencial teórico e planejamentos para a pesquisa ação. Concomitantemente ao 

início da escrita da fundamentação teórica, foi realizada entrevista com os alunos 

pesquisados com o objetivo de conhecer o perfil dos alunos, o contato que possuíam 

com os livros e quais espaços as práticas de leitura ocupavam em suas vivências. 

Tais conhecimentos também contribuíram para as práticas de leitura posteriormente 

realizadas na turma. Na sequência, houve a aplicação da pesquisa ação que se deu 

através de práticas de leitura na turma dos alunos pesquisados. 
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A segunda fase da pesquisa deu-se com a aplicação de uma segunda 

entrevista com os alunos, após o término da aplicação de todas as práticas de 

leitura. Mediante as respostas, o objetivo é analisar a possibilidade de diferentes 

aprendizados e o incentivo ao gosto pela leitura através das práticas realizadas. A 

última fase consistiu na apresentação e análise dos dados coletados. 

 

 

2.3 Definições da amostra 

 

 A pesquisa teve como amostra vinte e cinco alunos com idades entre seis a 

oito anos e a professora da turma. Buscamos observar o comportamento e a fala 

dos alunos frente à aplicação das práticas de leitura, como também observações 

feitas pela professora mediante as ações dos alunos em consonância com as 

práticas realizadas. 

 

2.4 Instrumento de pesquisa 

 

A coleta de dados é o que define o caminho que o desenvolvimento do projeto 

irá seguir. Dessa forma, foram utilizados como instrumento de coleta um 

questionário com questões abertas e fechadas, aplicado através de entrevista 

estruturada aos alunos da turma investigada. Marconi e Lakatos (2003 p. 195) define 

a entrevista como: 

 

[...] um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha 
informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação 
de natureza profissional. É um procedimento utilizado na investigação 
social, para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no 
tratamento de um problema social. 

 

 A entrevista estruturada, conforme Marconi e Lakatos (2003), permite que o 

pesquisador tenha um roteiro preestabelecido em um formulário, e esta 

padronização possibilita que o investigador possa fazer uma comparação com as 

respostas do mesmo conjunto de perguntas dos demais entrevistados. 

Outra ferramenta utilizada para coleta de dados foram as anotações do diário 

de campo. Essas anotações correspondem a todas as informações registradas após 

cada ida ao espaço dos pesquisados. De acordo com Bogdan e Biklen (1994), os 
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registros consistem em ideias, estratégias, reflexões, palpites, tudo o que o 

investigador ouve, vê, como também experiência e reflexões. Desse modo, as notas 

de campo tornaram-se uma ferramenta fundamental para a escrita e análise dos 

dados. É importante destacar que na escrita desta pesquisa foram preservadas as 

falas autênticas das crianças durante a realização da pesquisa em campo. 

 

 

2.5 Observações e práticas em sala de aula 

 

 A pesquisa ação foi realizada durante o primeiro semestre de 2018. As 

primeiras visitas na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental (E.M.E.I.F) 12 

de Outubro ocorreram nos dias 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 de março com a finalidade 

de observar a turma do 2° ano B. Por meio da observação foi possível conhecer a 

rotina e o desempenho dos alunos, bem como ter proximidade e convívio com a 

rotina deles em sala de aula, num período anterior à realização das práticas de 

leitura. Conhecer o desempenho dos alunos foi importante também para que as 

práticas pudessem ser pensadas em conformidade com as possibilidades da turma. 

 Nos dias 02 e 03 de abril foram aplicadas as entrevistas estruturadas iniciais. 

O roteiro inicial foi aplicado anteriormente à realização das práticas de leitura e outro 

após a finalização das práticas, ou seja, a entrevista final. Os resultados obtidos com 

a entrevista inicial serão transcritos nesta pesquisa, mas apenas com o intuito de 

apresentar o perfil da turma pesquisada, o espaço que livros e leitura ocupam em 

seus ambientes e práticas cotidianas.  

Nos dias 03, 05, 10, 12, 13, 23, 27 e 30 de abril, 03, 09, 11, 17, 18, 23, 25 e 

30 de maio, 13,15, 20 e 25 de junho, foram realizadas as práticas de leitura. No dia 

09 de agosto foi realizado o fechamento da pesquisa de campo através da entrega e 

sorteio de livros infantojuvenis para a turma pesquisada, como um incentivo à leitura, 

bem como uma forma de agradecimento. Nesse mesmo dia de finalização das 

práticas, foi feita a entrevista final com os alunos. 

  

2.6 Caracterização da escola investigada 
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 A pesquisa foi realizada na E.M.E.I.F 12 de Outubro, localizada na Rua 

América do Norte n°2455 no bairro Três Marias, na Zona Leste da cidade de Porto 

Velho - RO. 

 A gestão da Escola é formada por uma diretora e uma vice, dois orientadores 

e dois supervisores. O quadro de professores é formado por doze docentes, que 

atuam nas doze turmas do 1° ao 5° ano do ensino fundamental, totalizando 791 

alunos distribuídos nas respectivas turmas. 

 Os alunos matriculados na escola são oriundos dos bairros, Três Marias, 

onde se encontra o prédio da escola, Lagoinha, Tancredo Neves, Ulisses e 

adjacências.  

A escola possui seis espaços para serem usados como salas de aula, uma 

sala de recursos, uma sala de orientação, uma sala para professores, um refeitório, 

um banheiro feminino e outro masculino, uma sala para materiais de limpeza, uma 

sala de direção e uma secretaria.  

Como nesta pesquisa destacam-se as possibilidades de conhecimento e 

desenvolvimento proporcionados pela leitura, convém destacar a não existência de 

uma biblioteca ou um espaço para leitura na escola, os livros encontram-se 

distribuídos na sala de orientação, sala dos professores e sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

3 A ENTREVISTA INICIAL E A PRESENÇA DA MEDIAÇÃO NA VIVÊNCIA DOS 

PESQUISADOS 

 

Neste capítulo, serão apresentados os dados obtidos por meio de uma 

entrevista realizada ao início da pesquisa, com vinte e quatro alunos do 2° ano do 

Ensino Fundamental I, com intuito de investigar o olhar das crianças para a leitura e 

suas práticas. Será também apresentada a análise das práticas de leitura realizadas 

com estes alunos, bem como os dados de uma última entrevista feita com eles com 

o intuito de observar de que modo às práticas realizadas contribuíram e foram 

significativas. 

A entrevista com os alunos ocorreu nos dias 02 e 03 de abril de 2018. 

Utilizamos para a entrevista um roteiro com perguntas abertas e fechadas, por meio 

delas os alunos foram entrevistados e as suas falas foram transcritas. 

Anteriormente as entrevistas, vimos a necessidade de observar a turma e ter 

uma aproximação com os alunos, para tanto foram utilizadas sete aulas da turma 

para essa observação. Após as observações, foram feitas as entrevistas, permitindo 

com que os alunos sentissem maior confiança e desinibição para as respostas. 

Essa entrevista foi formulada com o intuito de conhecer o perfil dos alunos 

participantes da pesquisa, visando conhecer a intimidade que possuíam com os 

livros, com a leitura, que espaço de suas vidas a prática de leitura ocupava e como 

os livros são apresentados por eles. Conhecer o perfil dos alunos também foi 

fundamental para o planejamento das práticas de leitura realizadas em sala de aula 

com a referida turma. 

A entrevista aborda em sua primeira questão a pergunta: você gosta de ler? 

Por quê? Dos 24 alunos entrevistados quase a totalidade respondeu que sim, 

correspondendo a 20 respostas positivas. Quando questionados sobre o porquê a 
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maioria das respostas dos alunos estava relacionada ao aprendizado e para um 

futuro profissional. 

A questão 02 consistiu em perguntar se o aluno tinha dificuldades na leitura. 

10 alunos responderam sim, 5 disseram não ter dificuldades e os demais afirmaram 

ter pouca dificuldade.  

 A terceira questão consistia em apontar as dificuldades encontradas para ler. 

Os 19 alunos que disseram ter dificuldade na questão anterior, dividiram-se nas 

seguintes opções: Não sei ler; Leio com dificuldades; Não consigo compreender o 

que leio; Perco a concentração. Das marcações feitas à opção leio com dificuldades 

foi a mais marcada.  

 As dificuldades apresentadas pelas crianças apontam dificuldades na 

decodificação da escrita, o que as torna dependentes para a leitura dos textos nos 

livros. Mediante as respostas, é possível constar como a presença do mediador é 

fundamental para que a leitura textual aconteça e, assim, as crianças tenham a 

oportunidade de mergulhar no universo dos livros. Rouxel (2013, p. 29) mostra que 

“o professor do ensino fundamental I busca primeiro, mediante questões abertas, 

compilar a leitura dos alunos, identificar zonas de incompreensão ou de dificuldades 

[...]” ao praticar essas ações o professor se coloca como mediador contribuindo para 

superar as dificuldades dos alunos, possibilitando-lhes uma rápida independência 

para a decodificação da escrita.  

A questão 04 apresentou a seguinte pergunta: você já leu algum livro? Dos 24 

entrevistados 22 disseram que sim. Quanto a quantidade, as crianças ficaram 

divididas entre um a seis livros. Para identificá-los citaram títulos, tipos ou trechos de 

histórias lidas, tais como livros de contos de fadas, os de cunho religioso, que 

remetem a filme e/ou desenhos e também os livros didáticos.  

Através das respostas, observamos que os livros estão presentes no 

cotidiano dos alunos, porém muitos dos livros citados foram livros didáticos, livros 

baseados em desenhos infantis e livros religiosos, mostrando, assim, que poucos 

tinham acesso a livros de grande riqueza literária. 

 A sexta questão perguntava se o aluno possuía livros em casa. 21 

responderam que sim. Quanto a quantidade, responderam possuírem entre um a 

sete livros, classificados em contos de fadas, de cunho religioso, livros que remetem 
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a filme e/ou desenhos, livros didáticos, e livros que uma criança denominou de “livro 

de adulto”. 

 Assim como observado na questão 05, poucas crianças demonstraram ter 

acesso a livros literários, a minoria disseram possuir livros de contos de fadas os 

quais ainda se enquadram em livros literários mais já as demais tem apenas acesso 

aos os tipos já citados anteriormente. 

A pergunta da questão 08 consistiu em: você lê ou alguém lê para você os 

livros que tem em sua casa? Por quê? Das 24 crianças, 19 disseram que leem os 

livros que possuem. Quanto ao porque, a maioria das respostas foi relacionada ao 

aprendizado e pelo gostar de ler. Apesar da aparente carência de livros presentes 

nos lares das crianças, elas demonstraram interesse pela leitura ao responderem 

que leem os livros em casa. 

A questão seguinte questionava se a família lia livros com eles. 11 dos 24 

entrevistados responderam que sim, 7 que a família e não lê e 6 que a família lê 

somente às vezes. 

Quando perguntados sobre o porquê da família não ler com eles, as 

respostas estavam relacionadas a ausência de livros em casa e que a família não 

tinha tempo. Na sequência foi perguntado se gostariam de ler ou ouvir histórias com 

frequência e por quê? 23 alunos responderam que sim e as justificativas foram: “me 

faz ficar feliz, faz ter uma família bem boa”; “Por que eu sou fã de histórias, gosto 

muito de histórias”; “Por que aprende a ler inglês, português, matemática”; “Pra 

quando eu crescer e for professor para mim ler as histórias com meus alunos”. Das 

respostas dadas, uma criança destacou que “me faz ficar feliz, faz ter uma família 

bem boa”. A resposta mostrou como histórias podem aproximar pessoas e 

oportunizar bons relacionamentos, o que provavelmente acontece quando a leitura 

envolve a criança e sua família. 

Quando questionados se a pratica de leitura poderia lhes trazer 

conhecimentos e o que se poderia aprender com a leitura, as crianças responderam 

que poderiam adquirir saberes escolares, os quais também iriam contribuir na vida 

profissional, conhecimento do mundo e respeito às pessoas, conforme exemplifica a 

resposta: “aprendo a ver o mundo direito, aprendo a ver mais as pessoas, aprendo a 

respeitar as pessoas, aprendo a conhecer as coisas do mundo”. As crianças 

mostraram que não estão alheias à leitura, que conhecem os benefícios que podem 
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trazer, entretanto o acesso não ocorre como gostariam ou necessitam. As respostas 

permitiram conhecer um pouco mais do perfil dos alunos, bem a forma como se 

relacionavam com a leitura. 

 

3.1 As práticas de leitura aplicadas e o papel do mediador 

 

 As práticas de leitura foram realizadas em 20 encontros, nos dias já descritos 

anteriormente, durante o primeiro semestre do ano de 2018. Serão analisadas neste 

capítulo algumas das práticas realizadas, como também ações e falas das crianças 

perante as leituras e atividades aplicadas. Na realização das práticas no espaço da 

sala de aula onde ocorreu a pesquisa, atuei no papel de mediadora em todas as 

práticas. Contudo, objetivando preservar as características formais do texto científico 

dissertativo, mantivemos unificação do uso da primeira pessoal do plural nas formas 

verbais empregadas para as referências da atuação do mediador.  

 Ao início de cada prática de leitura, a sala de aula era reorganizada, todas as 

cadeiras eram levadas para frente, a fim de permitir que aos alunos ficassem mais 

próximas entre si, como também do livro e do mediador da leitura. Essa organização 

era importante para que todos pudessem visualizar e ouvir melhor a leitura a ser 

feita, como também percebessem nas ações do mediador o contexto da leitura. 

Burlamaque, Martins e Araujo (2011, p. 76) destacam que “[...] os mediadores de 

leitura se apresentam como atores principais de intermédio entre a criança e o texto. 

São os mediadores que vão traçar o caminho que esta criança irá percorrer.” Desse 

modo, colocamo-nos no centro entre o livro e os leitores, conduzindo seus passos 

de forma a encaminhá-los a mergulhar no texto a ser lido. 

 Para a primeira prática de leitura decidimos trabalhar uma temática 

direcionada aos livros e à importância do ato de ler. Fizemos essa opção para que, 

já no início das práticas, os alunos pudessem refletir sobre a leitura, o quanto ela 

pode contribuir para o desenvolvimento do leitor, bem como pode ser uma fonte de 

prazer. Objetivando concretizar esse objetivo, ou seja, que os alunos fossem 

conduzidos a essa reflexão e fossem preparadas para entrar no universo da leitura, 

apresentamos o clip Gente Inteligente do Álbum: Débora Teen.  

O livro selecionado em consonância com a temática escolhida foi, O incrível 

Menino Devorador de Livros, de Oliver Jeffers. Com intuito de preparar os alunos a 
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se atentarem para as particularidades do livro, tais como os elementos que 

envolvem a sua produção, os paratextos e os elementos sugestivos da narrativa, 

apresentamos o título, o autor, o ilustrador, a capa, a contracapa e a editora. A 

história lida apresenta em sua narrativa um menino chamado Henrique, que sem 

querer começou a devorar livros de diversos tipos. Inicialmente, Henrique ficava 

mais inteligente, porém, com o desenrolar da trama, o ato de devorar os livros 

passou a lhe fazer mal, por fim o personagem decidiu ler os livros ao invés de comê-

los.  

No desenrolar dos passos da execução dessa prática de leitura, os alunos 

demostraram apreço pelo clip apresentado no início. Dessa forma, decidimos pela 

reapresentação para que todos pudessem acompanhar a música cantando. 

Percebemos que os alunos compreenderam o que a música queria transmitir e 

quando frisada a necessidade da leitura, elas pronunciaram respostas como na letra, 

“quem lê fica inteligente” “quem lê sai na frente”.  

Ao verem o título da história e a ilustração da capa, não deduziram outra 

hipótese para a possível narrativa a não ser que, o menino devia comer livros no 

sentido literal. O título associado com a imagem realmente conduz a essa 

interpretação, dificilmente abrindo brecha para outra opinião. Contudo, a curiosidade 

estava em como e porque o personagem realizava tal ação. 

 No entanto, atuando no papel de mediador, percebemos que há a possibilita 

de reconhecer o estágio de desenvolvimento das crianças, no caso dos alunos 

envolvidos na pesquisa, revelavam uma mentalidade em processo de formação. 

Dessa forma, preocupamo-nos em destacar, no final da história, que Henrique 

compreendeu que ler livros era melhor que comê-los e que tal ação, conforme 

praticada pelo personagem, poderia lhes fazer mal. A ação de devorar livros só 

poderia fazer bem se compreendida no sentido de gostar muito de ler, de sentir 

prazer com a leitura de livros. Apesar da ênfase dada, ao final da leitura lá estavam 

alguns alunos comentando que iriam devorar livros. Durante a aula da professora, 

que prosseguiu após a leitura, um aluno estava a mastigar papel. Sua atitude 

revelava mais o objetivo de parecer cômico perante os colegas que, de fato engolir o 

papel. Mas para que ficasse enfatizado, novamente explicamos de forma 

contextualizada à leitura sobre o porquê não devorar papel e a importância de 

analisarmos a história lida antes de querermos vivenciá-las. Ao demonstrarem a 
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vontade de vivenciar a história, os alunos constataram, como afirmado por 

Burlamaque, Martins e Araujo (2011) que a literatura possibilita que o leitor participe 

ativamente e faça as suas próprias interpretações do texto lido, motivando-as a 

vivenciar a trama vivida pelos personagens. 

Para a prática de leitura com o livro O Grande Jogo do Morcego, de Mac 

Donald e Margaret Read, no primeiro momento os alunos foram motivados através 

da análise dos paratextos que os conduziram, por meio da observação da ilustração 

da capa, a perguntas do tipo: Vocês já viram morcego jogar bola? Vocês gostam de 

jogar bola? O que será que acontece nesse jogo? Para a primeira pergunta, as 

crianças deram respostas negativas. Quanto a gostar de jogar bola, a maioria 

respondeu que sim. Ao serem questionadas sobre o que será que acontece no jogo 

do morcego, algumas crianças disseram não saber, que teríamos que ler para 

descobrir, mostrando assim a curiosidade proporcionada pela motivação à leitura. 

Conforme Silva (2013, p. 56) “convém atentar para os elementos próprios da 

literatura, como a construção dos personagens, índices capazes de provocar a 

curiosidade e a motivação para a leitura [...]”. Desse modo, os mediadores devem 

pensar em elementos motivadores que antecedem a leitura com interesse em tornar 

a leitura convidativa. 

Após a leitura dos elementos paratextuais, os alunos foram conduzidos à 

leitura da obra, que apresenta em seu enredo a história de um morcego que queria 

estar no time vencedor, quando via que seu time estava perdendo, o personagem 

encontrava um modo de mudar para o time adversário.  Prosseguindo com a 

mediação, ao finalizarmos a leitura, vimos a oportunidade de abordar o tema sobre 

vencer não ser sempre uma realidade e usar de artimanhas para que isso ocorra 

não é a melhor solução. Desse modo, perguntamos aos alunos quais times torciam 

e como reagiam ao verem seus times perderem. 

A leitura não é um ato solitário conforme pontua Soares (1991, p.18) “é 

interação verbal entre indivíduos, e indivíduos socialmente determinados: o leitor, 

seu universo, seu lugar na estrutura social, suas relações com o mundo e com os 

outros”. Por meio dessas relações, a leitura permite que o indivíduo avalie suas 

ações a partir das ações de outros, como possibilitado pela leitura do livro O Grande 

Jogo do Morcego. Quando as crianças foram questionadas sobre quais times 

torciam, obtivemos diferentes respostas, com nome de diversos times. Quanto à 
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questão sobre trocarem de time por verem seus times derrotados, em unanime a 

resposta foi que não trocavam de time. Em nossa atuação como mediadores, 

aproveitamos o contexto para enfatizar que nem sempre a vitória ou o primeiro lugar 

são alcançados em tudo que for almejado, o mais importante é que com esforço a 

superação a vitória poderá acontecer. 

Na mediação de outra prática de leitura utilizamos o livro Peppa, de Silvana 

Rando. Assim como nas práticas anteriores e como se procedeu também nas 

práticas que serão analisadas na sequência, no primeiro momento os alunos foram 

motivados por meio da análise dos paratextos, autor, ilustrador, editora, título da 

obra, capa e sua ilustração e contra capa. Antes mesmo de possíveis 

questionamentos por parte da mediação sobre a ilustração presente na capa, as 

crianças fizeram suas observações. 

Com o livro Peppa, vimos ser conveniente abordar o tema sobre as 

diferenças. O livro apresenta em sua trama a narrativa de uma menina chamada 

Peppa que decidiu alisar seu cabelo. No entanto, para manter o cabelo liso a 

personagem deveria seguir muitas regras, entre elas não correr e não tomar banho 

de piscina. Eram tantas proibições que essas regras tornaram-se desagradáveis e 

irritantes para a personagem que, por fim, não suportou e se jogou dentro de uma 

piscina, voltando a ter seu cabelo com o cacheado natural. 

A partir do tema abordado pela leitura, atuando na mediação da leitura 

explicamos para os alunos que eles necessitam se aceitar como são e da mesma 

forma aceitar os colegas e as demais pessoas, entretanto não impede que também 

queiram mudar o visual mais que não seja por não aceitarem-se com suas 

características. 

Após a leitura, fizemos no quadro uma tabela e pedimos para as crianças 

citarem as diversas características das pessoas para que percebessem que entre os 

indivíduos há dissemelhanças, e que este fato não as torna menos capazes que 

outras.  

Com intuito de aproximar os colegas da turma entre si, contribuindo para que 

vissem que todos necessitam de amor e respeito, não importando as diferenças, 

fizemos a brincadeira do dado para interação, disponibilizado pelo site da Psicosol1. 

Os lados dos dados consistiam em dar ou receber um abraço, fazer ou receber um 

                                                           
1
 Disponível em: https://psicosol.com/dado-para-interacao/  Acesso em 01 Abr. de 2018  
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elogio, dar ou receber um sorriso. Os alunos foram organizados em duplas, cada 

integrante da dupla jogava o dado e fazia o que o dado dizia. 

Ao observarem os elementos paratextuais, ao ver a capa do livro uma aluna 

afirmou: “o cabelo dela é igual ao meu”, apresentando assim uma possível 

identificação possíveis com a personagem do livro, bem como com os 

acontecimentos encontrados na narrativa. Santos e Moraes (2013) destacam que a 

leitura permite esse diálogo com os enunciados prévios, com o texto e consigo 

mesmo através do processo interpretativo, possibilitando ao leitor reconhecer-se na 

leitura. 

Durante a leitura do livro, os alunos interagiam conforme a narrativa ia 

acontecendo. Como mediadores, interagimos nesse processo de identificação ao 

apontarmos possíveis semelhanças com a personagem da história, entre elas o fato 

da personagem alisar o cabelo é uma delas. Ao comentarmos esse acontecimento 

com os alunos, diversas meninas iam dizendo que também já aviam alisado, com 

frequência faziam prancha no cabelo.  

Em uma das páginas do livro, numa aparição inusitada, havia um pôster com 

a imagem de um personagem que está no auge nos motivos de euforia das 

crianças, o Homem de Ferro. No entanto, muitos não se atentaram à imagem. Vimos 

que os alunos não estavam atentos às riquezas de detalhes das ilustrações, postura 

que possivelmente não estão acostumados a adotar. Conforme Telma Vitória (2001, 

p. 76) “a ilustração estimula o raciocínio e a criatividade do leitor, por isso os 

desenhos devem sugerir mais do que já está expresso no enunciado verbal, 

evitando a mera descrição gráfica do texto.” Desse modo, a mediação para essas 

percepções também é fundamental para que os leitores possam ver complementos 

da história nas minúcias da ilustração. 

Com a explicação dada sobre as diferenças perante a leitura do livro Peppa, 

vimos a compreensão por parte dos alunos. Em uma prática seguinte, durante o 

conflito com ofensas entre duas alunas, uma terceira aluna se envolveu e disse que 

“não pode, cada uma tem a sua beleza”.  Percebemos que as leituras têm realmente 

sido conduzidas de modo a levar o aprendizado aos leitores.  

Como resultado para atividade da tabela no quadro, sobre as diferentes 

características dos indivíduos, os cabelos foram descritos como lisos ou cacheados, 

pretos, vermelhos ou castanhos. Assim, foram apresentadas as diferenças notadas 
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entre os próprios alunos, conforme iam citando também relacionavam a 

característica com os colegas ou consigo mesmo. 

A brincadeira do Dado para interação foi bem aceita pelos alunos. No início, 

alguns não queriam participar, mas ao verem os demais participando e se divertindo, 

todos aderiram a proposta de participar. Dessa forma, os alunos que aceitaram 

participar no início da brincadeira tornaram-se instrumentos mediadores para as 

demais. Oliveira (1997) a luz de Vygotsky explica que a mediação pode acontecer 

através de outros indivíduos quando intervêm em uma situação, mesmo que 

indiretamente, ação que ocorreu entre as crianças interessadas na brincadeira com 

as que inicialmente não tinha interesse. 

Na prática de leitura com o livro Presos, do autor Oliver Jeffers, iniciamos 

motivando a leitura através das observações dos elementos paratextuais da obra. 

Posteriormente a essa introdução, contamos a narrativa do livro que traz a história 

de Felipe que ao brincar com sua pipa terminou por prendê-la em uma árvore. Para 

conseguir soltar a pipa, Felipe jogou um lado de seu sapato, mas também ficou 

preso, então joga o outro lado para soltar o sapato preso, entretanto agora são os 

dois lados do sapato presos na árvore, e assim se desenrola a narrativa, com Felipe 

jogando um objeto após o outro para derrubar o objeto anterior. Como mediadores, 

ao decorrer da leitura íamos instigando as crianças a indicarem o que poderia 

acontecer na sequência e como Felipe conseguia carregar tantos objetos pesados. 

A percepção, conforme pontua Oliveira (1997) alicerçado em Vygotsky, 

permite que os indivíduos façam inferências a partir de conhecimentos obtidos 

previamente. É o que a leitura de diversos livros pelas crianças também pode 

oferecer, como na leitura do livro Presos. No momento introdutório a leitura, ao ser 

dito o nome do autor uma criança percebeu e logo falou que o livro tem o mesmo 

autor de outro livro já lido em sala. Perguntamos para os alunos qual o título do outro 

livro que havíamos lido do mesmo autor, muitos acertaram ao citar o livro, O incrível 

Menino Devorador de Livros, já citado anteriormente. A percepção e a memória da 

primeira criança foram despertadas, pois segundo Vygotsky (2007, p. 29) “a 

memória da criança não somente torna disponíveis fragmentos do passado como, 

também, transforma-se num novo método de unir elementos da experiência passada 

com o presente”. Portanto, o momento proporcionado por uma nova leitura permitiu 
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que o leitor recuperasse em seus registros de experiências o conhecimento sobre o 

autor, relacionando-o com o conhecimento presente. 

Durante a leitura do texto, e conforme as instigações feitas no ato da 

mediação, às crianças iam tentando entender porque Felipe não usou a escada que 

ele jogou na árvore para subir e pegar os objetos. Quando o personagem pegou um 

serrote, as crianças imaginaram que dessa vez não jogaria o objeto, mas sim 

cortaria a árvore, entretanto não foi o que aconteceu, ele jogou o serrote na árvore. 

As crianças faziam comentários como, Felipe só sabe jogar as coisas, como ele 

conseguiu jogar uma baleia, ela é muito pesada, comentários que demonstravam 

espanto perante as atitudes de Felipe. 

Na prática de leitura com o livro O grande Rabanete de Tatiana Belinky, após 

o momento introdutório, a mediação foi desenvolvida mediante a possibilidade da 

leitura do conto acumulativo. Acumulativo por possuir uma narrativa com a 

sequência de elementos que se repetem e sempre na mesma ordem. A história 

conta sobre um avô que plantou um rabanete e no tempo de colher não conseguia 

tirá-lo da horta, dessa forma chamou a avó, que chamou a neta, que chamou o 

cachorro, que chamou o gato e por fim quando o rato foi chamado, todos puxando 

juntos conseguiram retirar o rabanete. 

 O conto foi lido utilizando de diferentes entonações, como também 

movimentos que davam mais dinamicidade à leitura, pois como explanado por Faria 

(2013), as crianças também são capazes de compreender as diferentes entonações, 

bem como expressões e movimentos. Essas ações, quando praticadas durante a 

leitura permitem que o leitor consiga visualizar as possíveis reações e sons dos 

personagens diante de acontecimentos, de forma a relacionar com o que conhecem 

do seu mundo vivido. As diferentes entonações e expressões despertaram a 

atenção dos alunos. Baseado em Vygotsky, Oliveira (1997) afirma, que são os 

estímulos significativos que ativam o interesse da criança para a atenção voluntária. 

Desse modo, os alunos necessitam de práticas de leitura que apresentem estímulos, 

que despertem seu interesse para o que está sendo lido. 

Após a leitura da trama, solicitamos que treinassem a memória e falassem na 

ordem apresentada pelo conto acumulativo a sequência dos personagens chamados 

para ajudar a puxar o rabanete. Essa retomada é uma atividade interessante para 

estimular a memória das crianças, bem como para fixar o aprendizado da leitura. 
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 Em seguida, mostramos para os alunos dois pés de feijões e um pé de milho 

plantado em um vaso e relacionamos com a história ao dizer que também tínhamos 

nossa pequena plantação, assim como o vovô da trama, e quando crescessem e 

criassem frutos tentaríamos arrancar, assim como ele. A apresentação desse vaso 

para as crianças tornou-se um instrumento que, segundo Oliveira (1997) “[...] é feito 

ou buscado especialmente para um certo objetivo. É pois um objeto social e 

mediador da relação entre o indivíduo e o mundo”. Desse modo, o vaso tornou-se 

um instrumento facilitador para que as crianças compreendessem a leitura a partir 

de elementos do mundo. 

Ainda após a leitura do livro O Grande Rabanete, entregamos para cada 

aluno um pequeno vaso com terra preta e duas sementes de milho para que 

plantassem e cuidassem a fim de que se desenvolvessem. À medida que os vasos 

eram entregues a história era retomada e como o vovô, eles teriam uma história com 

as suas plantas. 

Na atividade de citação dos personagens do conto acumulativo, todos os 

alunos quiseram participar. Vygotsky (2007, p. 28) mostra que “a possibilidade de 

combinar elementos dos campos visuais presente e passado [...] num único campo 

de atenção leva, por sua vez, à reconstrução básica de outra função fundamental, a 

memória”. Esta atividade apresenta-se então como sendo mais uma atividade extra 

a própria leitura que possibilitou o estímulo da memória, pois conduz o leitor a 

recordar a história contada para que realize a atividade solicitada no presente. 

Ao falarmos que tentaríamos arrancar o pé de feijão assim como o avô da 

história tentou arrancar o rabanete, uma aluna disse: “Se você não conseguir, 

chama o vovô, chama a vovó, o neto, o cachorro, o gato e o rato”. Dissemos que é 

verdade, se não conseguíssemos retirar os frutos, pediríamos por ajuda. Aguiar 

(2011, p. 8) dizem que “é preciso [...] propiciar ás crianças experiências de leitura 

enriquecedoras, em que a literatura se mostre como uma realidade possível, 

ativadora da imaginação e do conhecimento do outro e de si mesmo.” O que de fato 

foi propiciado por meio da mediação, foi a ativação do imaginário e do conhecimento 

ao conduzirmos os alunos a relacionarem a história com suas práticas, saberes e 

vivências. 

Quanto à entrega das sementes, não faltaram relatos relacionados às plantas, 

sobre o tamanho, a necessidade de transplantar para um vaso maior, bem como 
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sobre as sementes que não germinaram. De todas as histórias relatadas, a de um 

dos alunos foi mais longe, pois seu pé de milho ficou grande (ver figura 10) e gerou 

uma espiga, pena que não pôde comer pois a mãe da criança colocou veneno nos 

matos do quintal e lá morreu também o pé de milho, segundo seu relato. 

                          

Figura 10 - Pé de Milho de Aluno 

 

            Fonte: Disponibilizado pela professora Da turma 

 

Na leitura do livro Cadê o Meu Penico?, da autora Mij Kelly, após o momento 

introdutório e de motivação, a narrativa foi lida e em alguns momentos foram 

utilizadas outras fontes de conhecimento, de modo a contribuir na compreensão da 

leitura e no enriquecimento do vocabulário dos alunos. Foi selecionada uma palavra 

para que fosse procurada no dicionário e mostrada aos alunos o seu significado. 

Nesse caso, a palavra escolhida foi “estatelou”, segundo o dicionário utilizado em 

sala, Aurélio Ilustrado, da editora Positivo, estatelar-se significa cair, estender-se no 

chão. 

 Também com o livro O grande Rabanete, mencionado acima, vimos à 

oportunidade de mostrar aos alunos onde a palavra estatelar-se poderia fazer parte 

do contexto. Desse modo, foi mostrada a ilustração em que o avô caia no chão ao 

tentar arrancar o rabanete. Estabelecendo relação com a obra lida, perguntei aos 

alunos qual palavra havíamos aprendido usando o dicionário e que poderíamos 

utilizar para descrever a queda do avô.  
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De acordo com Costa, Guimarães e Rossetti-Ferreira (2001), em práticas de 

textos literários há o desenvolvimento da escrita, pois a criança se apropria dela ao 

ser retrabalhada a linguagem criativamente e “desse modo, o aluno não só descobre 

o texto, impregnando-se de sua simbologia, enriquecendo seu domínio linguístico, 

mas também explora, manipula o texto e, a partir dele, cria novos textos” (Costa, 

Guimarães e Rossetti-Ferreira, 2001, p.83). Destarte, atividades que permitam às 

crianças descobrirem o texto são essenciais não somente para interpretarem a 

leitura, mas também para enriquecerem seu vocabulário. 

O livro Advinha Quanto Eu Te Amo, de Sam McBratney apresenta uma 

emocionante história de amor entre um coelho pai e um coelho filho. Os alunos 

foram motivados à leitura ao lhes ser revelada a linda trama que estavam prestes a 

conhecer nesse livro. Assim como nos demais livros, introduzimos a leitura 

apresentando os elementos paratextuais. De acordo com Abramovich (2008) as 

histórias podem apresentar um tema ou mesmo vários que podem levar o leitor a 

refletir, entender, compreender e a se encontrar no mundo.  

O livro Advinha Quanto Eu Te Amo, se destaca pela “disputa” pela 

demonstração do maior amor entre os personagens, ou seja entre o coelho pai e o 

coelho filho. A trama se inicia quando o coelho filho diz a seu pai que o ama “tudo 

isto” (McBRATNEY, 2011), e o diz esticando os braços para os lados. O coelho pai 

também quer demonstrar seu amor, mas não quer ficar por baixo, então diz que 

também ama o filho “tudo isto” (McBRATNEY, 2011). Entretanto o coelho pai possui 

os braços mais compridos que o de seu filho, o que faz com seu amor pareça ser 

maior. Nessa disputa, pai e filho desenrolam a trama falando de amor e da dimensão 

dele.  

Após a leitura, disse para as crianças que podemos demonstrar o amor por 

nosso pai em qualquer dia, foi perguntado quem tinha coragem de dizer ao pai que o 

ama. Souza, Corrêa e Vinhal (2011, p. 151) falam que “quando oferecemos obras de 

literatura aos jovens leitores, permitimos que o aluno, ao ler esses livros, encontre-

se com personagens que têm aflições, sentimentos, desafios e relações 

corriqueiras”. Por meio dessa obra as crianças vivenciaram a trama através de 

ações já vividas, que envolvem sentimentos semelhantes aos dos personagens. 

Para que os alunos pudessem novamente vivenciar a história, foi ensaiado 

como poderiam demonstrar o amor que sentiam pelo pai, assim como a 
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demonstração iniciada pelo coelho filho. Desse modo, repetimos falas e gestos 

semelhantes aos feitos pelo personagem como: Eu te amo um tantão assim 

(esticando os braços para o lado), dessa altura (estendendo os braços para cima), 

do tamanho do meu pulo (pulando), daqui até a lua (levando um dos braços para 

cima). 

Quando questionadas se tinham coragem de dizer ao pai que o amam, muitas 

das respostas foram positivas, tiveram comentários também que demonstravam 

dificuldades para que isso acontecesse. Nesse sentido, uma aluna afirmou não falar 

para o pai que o amava porque não dava, pois via o pai muito pouco. Então disse 

que deveria esperar a primeira oportunidade que o visse e assim ela poderia dizer o 

quanto o amava, assim como o coelho filho. Outra aluna disse não ter pai, mas 

sozinha encontrou a solução, pois poderia demonstrar seu amor a sua mãe.  

A escolha por esse livro correspondeu às expectativas quanto às atividades 

planejadas. Vitória (2001, p. 76) orienta que ao fazer a escolha de um livro, o 

mediador deve fazer alguns questionamentos, entre eles se “Ele é bem escrito? [...] 

vai prender a atenção do leitor? [...] É capaz de despertar o imaginário? De suscitar 

problemas e encontrar soluções para eles? Que tipo de ideologia perpassa a história 

contada?” (VITÓRIA, 2001, p.76). São questionamentos que permitem analisar mais 

criticamente a obra selecionada para a leitura em sala de aula.  

No dia da realização dessa prática de leitura, percebi que uma das crianças 

chegou à sala tristonha e chorosa. Inicialmente, não quis ouvir de perto a história, 

mas pouco tempo depois estava prestando atenção na leitura e já não apresentava 

mais feição de tristeza. Logo que pôde a criança me deu um abraço, demonstrando 

alegria e gratidão pela leitura feita. Saraiva, Becker e Vale (2001) destaque que 

“como arte, é a literatura, em suas diferentes formas, que propicia ao leitor o acesso 

à sua interioridade e o estabelecimento de relações de seu mundo interior com o 

exterior.” (SARAIVA; BECKER; VALE, 2001, p.13) Não há como afirmar sobre os 

problemas pelos quais passava a aluna, mas há a possibilidade da leitura, como 

acesso exterior ter permitido o acesso interior, dissipando tensões e resolvendo 

conflitos.  

Na prática de leitura com o livro Douglas quer um Abraço, de David Meling, 

primeiramente as crianças foram conduzidas a adentrar ao mundo da leitura através 
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do momento motivacional e introdutório da apresentação, por meio dos elementos 

paratextuais e de análise da ilustração da capa.  

Após a leitura foi proporcionado aos alunos conhecer diversos tipos de 

abraços, apresentados pelo próprio livro. Em seguida, todos receberam uma 

imagem de um tipo de abraço. A brincadeira consistiu em chamar os alunos com 

imagem de abraços semelhantes, para que juntamente com o mediador pudessem 

praticar o abraço. 

É interessante ressaltar que assim como houve a percepção e a memória dos 

alunos ao observarem a semelhança de autores em diferentes livros apresentados, 

também perceberam no momento introdutório do livro Douglas quer um Abraço que 

já haviam visto em outras leituras a mesma editora, Salamandra. Um dos alunos 

comentou, “de novo” ao ser dito o nome da editora. Essas diferentes experiências de 

leitura proporcionadas aos alunos corroboram para as suas aprendizagens e 

confirmam os estudos de Vygotsky descritos por Oliveira (1997), quando afirma que 

o “desenvolvimento individual se dá num ambiente social determinado e a relação 

com o outro, nas diversas esferas e níveis da atividade humana”. Desse modo, o 

desenvolvimento se constrói através da mediação direta ou indireta permitidas pelo 

círculo social, que nesse caso foi proporcionada pela leitura em sala de aula, 

contribuindo para que os alunos percebessem em suas experiências com os livros 

conhecimentos a eles já pertencentes. 

Durante a brincadeira dos abraços, foram chamadas a frente da sala os que 

receberam o abraço tipo sanduíche, como na figura 11. Dois alunos vieram à frente 

e demonstraram o abraço como na figura. A brincadeira deu continuidade com a 

realização dos demais abraços, como o tipo grude, abraço de trás para frente, 

abraço solo, abraço trenzinho e outros mais. A professora da turma foi convidada 

para receber o abraço grupal (ver figura 11), então todos os alunos foram lhe 

abraçar quase a derrubando como na figura. 
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Figura 11 - Tipos de Abraço 

 

Fonte: Organizado pela autora desta pesquisa a partir de imagens do livro Douglas Quer Um Abraço 

Durante a realização dessa prática, em diversos momentos os alunos vieram 

abraçar o mediador, alguns diziam qual tipo de abraço estavam fazendo. Em outros 

momentos, os alunos praticavam os tipos de abraço entre eles. Paiva e Carvalho 

(2011, p. 32) ressaltam que “A criança aprende pelo brincar, porque se afeiçoa, se 

diverte e deslumbra maravilhas lúdicas, orientando a experiência não ao 

contemplativo mediado, mas ao aprender usando.”  Logo, leitura e brincadeira 

podem andar juntas permitindo que ao brincar, os leitores aprendam o que foi lido e 

vejam também na leitura uma via de acesso à alegria.          

A literatura é importante, pois estimula a imaginação das crianças, mas 

também permite que além de ampliar seu mundo e desenvolver seu cognitivo, 

igualmente desenvolve o seu emocional, como dito por Burlamaque, Martins e 

Araujo (2011), foram ações percebidas na realização dessa prática com o livro 

Douglas quer um abraço, bem como percebido em outras práticas realizadas. 

Em uma das práticas foi apresentado para as crianças o livro 365 Pinguins, 

de Jean-Luc Fromental e Joëlle Jolivet. Anteriormente a leitura dessa incrível 

história, foram apresentados os elementos paratextuais com destaque ao tamanho 

do livro que possui altura incomum de quase 40 centímetros, sendo descrito como 

um livro jumbo por ter essa característica. 

Aventura, expectativas, imprevistos, confusão e finais surpreendentes fazem 

partes de diferentes literaturas e não poderia faltar no livro 365 Pinguins que traz em 

sua trama a história de uma família que ao início do ano começou a receber em sua 

casa um pinguim por dia sem saber quem era o remetente. Essa literatura também 

apresenta em diversos momentos resoluções matemáticas para que as crianças 

resolvam e, assim, possam descobrir quantos pinguins tem na casa, quanto gastam 
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com a refeição dos pinguins, como se organizar para estocarem os pinguins. Desse 

modo, o livro apresenta noções matemáticas para as crianças sem que elas se 

deem conta de que estão adquirindo.  

O final do ano na casa da família que recebia os pinguins terminou com 365 

pinguins. As imagens de todos os pinguins atraem a atenção dos leitores (ver figura 

12), pensando nisso foram entregues para todas as crianças inúmeros pinguins para 

que colassem em uma casa desenhada por eles.  

 

Figura 12 -  Livro 365 Pinguins 

 

              Fonte: Elaborado pela autora desta pesquisa a partir de imagens do livro 365 Pinguins 

 

Ao serem apresentados os elementos paratextuais, as crianças admiravam-se 

com a ilustração da capa que apresenta inúmeros pinguins, fazendo expressões que 

demonstravam curiosidade em descobrir o que iria acontecer com eles. As crianças 

admiravam-se também como o elemento inovador quanto aos padrões das 

características físicas de um livro, nesse caso, o tamanho, o fato de ser livro Jumbo. 

Possivelmente as experiências de práticas de leituras anteriores à pesquisa não lhes 

deu a oportunidade de conhecer livros com esse tamanho, desse modo cada prática 

de leitura apresenta-se com um novo conhecimento para os leitores. 

Na atividade em que os alunos receberam pinguins para que colassem nas 

casas desenhadas por eles, diferentes foram a criatividade das crianças, para 

algumas, encher a casa para dar ênfase a quantidade de pinguins era o principal 

objetivo (ver figura 13), já para outros, deixar aparecer os detalhes da casa fazia 

parte do plano (ver figura 14).   
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            Figura 13 - Atividade da prática de leitura do livro 365 Pinguins 

 

   Fonte: Elaborado pela autora desta pesquisa a partir de atividade realizada por aluno 

   Figura 14 - Atividade da prática de leitura do livro 365 Pinguins 

 

   Fonte: Elaborado pela autora desta pesquisa a partir de atividade realizada por aluno 

 

Para Alves, Souza e Garcia (2011, p. 59) “visualizar é criar imagens mentais, 

cenários e figuras enquanto o leitor realiza a leitura. Ao visualizarem, os leitores 

conseguem se interessar, pensar e entender melhor a informação contida no texto.” 

Essas visualizações feitas pelas crianças durante a leitura puderam ser reescritas 

em suas atividades. Essa ação pode ser observada nos desenhos semelhantes aos 

da narrativa, tais como escadas, televisão, piscina e pinguins no teto. Atuando como 

personagens do livro, demonstraram que visualizam diferentes informações durante 

a leitura e, em seguida, transferiram essas informações para a atividade solicitada. 

Diversão, brincadeiras e jogos podem também estar presente nos livros, e 

como dito por Zamarian (2014), esta abordagem torna-se um convite à leitura. 

Pensando em apresentar nos livros essa fonte de prazer aos alunos pesquisados, foi 
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feita a mediação da leitura do livro Tangram de Roger Lee. Para os alunos que não 

conheciam o jogo, o título do livro apresentou-se como uma incógnita. Foi explicado 

que o conteúdo do livro não apresentava uma trama como nas práticas anteriores, 

mas que tinha em seu conteúdo um jogo. Desse modo, os alunos foram motivados a 

mergulharem na leitura sendo incitados a conhecerem tal jogo.  

O livro apresenta uma breve história do surgimento desse antigo quebra-

cabeça chinês e mais de mil figuras possíveis de serem montados com as sete 

peças em diferentes formas geográficas que fazem parte do jogo. Foi feita a leitura 

do pequeno histórico sobre o surgimento do tangram, bem como foram mostradas 

as diferentes possibilidades de montagem das figuras. Em seguida, foram entregues 

as peças do jogo e diferentes imagens para que os alunos pudessem montar e se 

divertir. 

Todos demonstraram interesse em conhecer o jogo, de forma que não se 

contentaram em apenas conhecer de perto as imagens entregues, mas queriam 

manusear o livro para conhecer as diversas imagens.  

Durante a prática do jogo, as crianças demonstraram fascínio na brincadeira e 

se permitiram ir além das imagens entregues, formando assim outras imagens 

criadas por elas assim como a do anjo apresentado na figura 15. 

 

Figura 15 - Atividade da prática de leitura do livro Tangram 

 

Fonte: Elaborado pela autora desta pesquisa a partir de atividade realizada por alunos 

 

Segundo Silva (2001, p. 86) uma das etapas em uma prática de leitura “visa 

estimular as crianças [...] à leitura e, para tal, apoia-se em diferentes estratégias”, 

nesse caso a prática de leitura por inteiro faz-se como uma estratégia para tornar o 

ato de ler uma ação convidativa. É importante ressaltar nesse processo a atuação 
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do mediador em estimular, por meio de diferentes estratégias, a interesse e o gosto 

pela leitura. 

Outra prática com livros jogos foi aplicada através da utilização das obras Um 

Montão de Labirintos Incríveis - Mapas do Mundo das edições Usborne, Onde Está 

Wally? Uma Viagem Fantástica de Martin Handford, Onde Está Wally? O Livro 

Maluco também de Martin Handford, A coleção Qual é diferente? Feliz Triste Bravo - 

Grande e Pequeno - Dentro e Fora - 8, 9 e 10 do autor Guido Van Genechten, 

Histórias Biblícas - Procure e Encontre da editora Sociedade Bíblica do Brasil, 

Procurar e Encontrar - Animais Divertidos da Editora Ciranda Cultura, Animais do 

Oceano, também da Ciranda Cultural e os livros Procure e Ache Nas Histórias 

Bíblicas - Os Primeiros Cristãos - O Povo de Deus, ambos da editora Sociedade 

Bíblica do Brasil. 

 Para as práticas de leitura utilizando esses livros, também foram adotadas 

estratégias de motivação, bem como foi explicado que as atividades teriam um 

formato diferente, que se tratavam de livros jogos e que cada um teria oportunidade 

de explorar cada livro. Dessa forma, dividimos a turma em duplas e cada dupla 

recebeu um livro para que o explorassem na leitura e nas brincadeiras 

proporcionadas pela obra. Com a intenção de que todos pudessem conhecer os 

diferentes livros apresentados, logo que terminavam a leitura, as duplas trocavam o 

livro.  

Quando mostrado os diferentes livros que poderiam ter acesso, as crianças 

ficaram curiosas e afoitas para escolher o livro. Desse modo, foi necessário frisar 

que todos teriam acesso aos diversos livros em exposição, para que assim 

pudessem ter paciência para esperar.  

As crianças não se contentaram apenas com leitura e com os jogos 

apresentados nos livros, como se pode ver na imagem 16, encontraram na reescrita 

de imagens, outra forma de diversão, mostrando assim que o texto, os livros não são 

engessados e acabados, segundo Souza, Corrêa e Vinhal (2011), mas permitem 

que sejam modificados e explorados conforme o desejo do leitor. Para Soares 

(1991, p. 26) “Cada leitura é nova escrita de um texto. O Ato da criação não estaria, 

assim, na escrita, mas na leitura, o verdadeiro produtor não seria o autor, mas o 

leitor". Dessa forma, no decorrer das práticas os alunos mostraram-se verdadeiros 

produtores e ressignificadores a partir das leituras até então feitas. 
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Figura 16 - Atividade da prática de leitura com os livros jogos

 

Fonte: Organizado pela autora desta pesquisa a partir de atividade realizada por aluno 

Com esse grupo de crianças pesquisadas, também foi dada a oportunidade 

de conhecerem os livros paradidáticos. A obra utilizada foi O Grande Livro dos 

Grandes Planetas, das edições Usborne. Apesar da abordagem na apresentação 

direcionar o livro para o público infantojuvenil, a leitura expõe textos científicos 

extensos, de forma que a leitura na íntegra pode se tornar um pouco cansativa. 

Pensando nisso, escolhemos dois temas a serem lidos do livro.  

Antecedendo a leitura, o trabalho de mediação teve início com a 

apresentação dos elementos paratextuais, por meio desses elementos foi passa a 

informação que o livro apresentava em seus textos informações científicas e não 

histórias de personagens como nos demais livros apresentados. A deixa para a 

motivação foi a ideia de que conhecer o espaço poderia ser uma aventura fantástica. 

Mediante a leitura do livro, na primeira prática o tema trabalhado foi sobre o 

planeta Terra e o Sistema Solar. Já na segunda prática o tema foi sobre o sol. Tanto 

na primeira prática quanto na segunda houve um momento introdutório, com intuito 

de motivar os alunos para a leitura e, posteriormente, para a montagem de um livro 

a ser confeccionado por cada aluno. 

Concluída a etapa inicial da leitura, foram entregues aos alunos os planetas 

do sistema solar para que pintassem e posteriormente montassem um pequeno livro 

(ver figura 17). Como resultado desse trabalho, o livro configura-se, segundo 

Vygotsky em um signo, como descreve Oliveira (1997, p. 30) “é uma marca externa 

que auxilia o homem em tarefas que exigem memória e atenção”, desse modo o 

livro permite a criança recordar a prática vivenciada, como também o aprendizado 

adquirido.  

Durante a leitura, as crianças fizeram perguntas e afirmações como: Em 

marte têm extraterrestres. A terra não é redonda. Por que não caímos quando a 
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terra gira? Como em outros momentos, as crianças mostraram não ser uma tábula 

rasa. De acordo com Luria (2010) a luz de Vygotsky, elas entram na escola 

possuindo seus conhecimentos adquiridos através dos mediadores culturais, 

ambiente familiar e seu convívio social. Suas afirmações podem não estar corretas 

quando analisadas com base em comprovações científicas, entretanto são teorias 

existentes na sociedade, a elas repassadas em forma de conhecimento 

externalizado por meio das práticas de leitura conduzidas pela atuação do mediador. 

No processo de organização do pequeno livro sobre os planetas, os alunos 

procuraram fazer desenhos e pinturas que se assemelhavam às imagens do livro, 

como a atmosfera representada pela cor amarela ao redor do globo terrestre e as 

cores que representam a terra e a água no planeta Terra. Com essas imagens 

demonstraram as assimilações que fizeram por meio da leitura do livro.  

 

Figura 17 - Atividade realizada por alunos na prática de leitura do livro O Grande Livro dos Grandes 
Planetas 

 

Fonte: Elaborado por autora desta pesquisa a partir de atividade realizada por alunos 

 

Com essa prática, o aprendizado dos alunos pôde ser posteriormente 

demonstrado na fala de uma aluna, quando a professora da turma aplicava seu 

conteúdo sobre nomes próprios. A aluna reconheceu o nome Urano como sendo o 

de um dos planetas lidos em uma das práticas de leitura, mostrando, assim, que sua 

percepção e memória foram despertadas ao reconhecer nos conteúdos escolares 

um aprendizado adquirido anteriormente. 

  Os livros paradidáticos podem se tornar um apoio para a aprendizagem dos 

conteúdos abordados pelos livros didáticos. Durante a pesquisa, essa possibilidade 
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foi confirmada quando uma aluna, a partir da leitura do livro O Grande Livro dos 

Grandes Planetas, mostrou-se interessada em conhecer ainda mais sobre a leitura 

realizada ao apresentar os recortes feitos de um livro didático que continha conteúdo 

semelhante. Costa, Guimarães e Rossetti-Ferreira (2001, p. 81) destacam que “O 

domínio da leitura é uma experiência tão importante na vida da criança, que 

determina o modo como ela irá perceber a escola e a aprendizagem em geral.” É 

possível perceber na ação dessa criança o quão significativo às leituras têm se 

tornado, fazendo com que seu interesse pelos livros transcenda aos momentos 

propiciados pela mediação, aumentando assim seus conhecimentos para os 

conteúdos escolares. (ver figura 18) 

 

Figura 18 - Recortes de livro didático feito por aluna 

 

Fonte: Organizada pela autora desta pesquisa a partir de recortes, disponibilizado por uma aluna. 

 

Outro livro paradidático utilizado em uma das práticas de leitura foi No Mar de 

Sueli Ferreira de Oliveira e Michelson Borges. O livro é divido entre características 

de quinze animais marinhos distintos. Para essa prática a água-viva foi o animal 

escolhido. No momento da motivação, para além da leitura dos elementos 

paratextuais, foram apresentados os demais animais que o livro trazia com suas 

características, o que despertou curiosidades e o interesse dos alunos pela leitura.  

O animal escolhido para a leitura das suas características foi a água-viva. 

Antes de revelar o nome do animal, foram feitas perguntas que o próprio livro traz 

para que o animal seja descoberto pelo leitor. O texto sobre as águas-vivas traz 

curiosidades sobre as diferentes espécies, modo de locomoção, composição do 
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corpo do animal, tempo de vida, sistema de defesa e outras curiosidades 

acompanhadas de ilustrações cativantes. 

Após a leitura, os alunos confeccionaram uma água-viva (ver figura 19) com a 

intenção de fixarem o aprendizado contando a outros, o que aprenderam ao 

apresentarem o objeto confeccionado. A confecção desse objeto se apresenta como 

um signo por possibilitar que a memória seja despertada.  

 

Figura 19 - Atividade realizada na prática de leitura do livro No Mar 

 

Fonte: Elaborada pela autora desta pesquisa a partir de atividade realizada por alunos 

 

Quando foram lidas as características dos animais a fim de que os alunos 

adivinhassem o animal de que se tratava, todos identificaram sem dificuldades. As 

afirmativas consistiam em: Seu corpo é gelatinoso e transparente. Apresenta 

tentáculos. Quando é tocada por alguém, pode provocar queimadura. Inicialmente 

as crianças disseram ser polvo ou lula, mas a sugestão seguinte foi água-viva. 

Apesar de errarem inicialmente, suas respostas não passaram longe do acerto, pois 

entre esses animais há algumas características que se assemelham como os 

tentáculos.  

Durante a leitura, um dos alunos demonstrou possuir bastante conhecimento 

a respeito da água-viva, inclusive antecipando o que seria lido. É interessante 

ressaltar que em outras práticas pouco se viu a participação desse aluno, no 

entanto, nessa prática ele encontrou a oportunidade de participar e mostrar seus 

conhecimentos anteriormente adquiridos em seu meio cultural. Vygotsky (2007, p. 

94) expõe que “o aprendizado das crianças começa muito antes de elas 

frequentarem a escola. Qualquer situação de aprendizado com a qual a criança se 
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defronta na escola tem sempre uma história prévia”. Em vista disso, é do 

conhecimento do mediador que as crianças necessitam ser colocadas em situações 

que lhes permitem expor seus conhecimentos e, assim, ampliação do aprendizado. 

Na confecção da água viva, mesmo que motivadas pelo interesse, alguns 

alunos encontraram dificuldades para realizar o passo-a-passo da atividade. Nesse 

momento, a atuação do mediador é fundamental, pois, mesmo que cortar uma 

sacola, fazer furos e amarrar barbantes seriam ações que alguns conseguiriam 

realizar sozinhas, a mediação auxiliou aqueles para quem a atividade representou 

um grande desafio. Desse modo, superar o desafio foi uma oportunidade de 

proporcionar aos alunos um avanço em suas dificuldades motoras, revelando assim 

que práticas de leitura contribuem para o desenvolvimento de diferentes habilidades. 

Oliveira (1997) aborda que a escola deve cumprir uma função essencial que é 

contribuir para o desenvolvimento psicológico dos indivíduos que vivem em 

sociedade escolar. Entretanto, esse papel só será bem desempenhado “quando, 

conhecendo o nível de desenvolvimento dos alunos, a escola dirigir o ensino não 

para etapas intelectuais já alcançadas, mas sim para estágios de desenvolvimento 

ainda não alcançado pelos alunos [...]” (OLIVEIRA, 1997, p. 62). Em vista disso, as 

atividades devem ser pensadas e planejadas de forma a serem realizadas pelas 

crianças, ou seja, um desafio possível de alcançar. 

Para as práticas de leitura com o livro-imagem, foi utilizada a obra Telefone 

Sem fio, de Ilan Brenman, mostrado anteriormente na figura 6 e o livro Dois 

Passarinhos, de Dipacho. O livro Telefone Sem Fio também é um livro jumbo 

semelhante a obra 365 Pinguins. Inicialmente, os alunos foram motivados para a 

leitura a partir do destaque dado ao formato do livro e da brincadeira que dá nome 

ao livro, telefone sem fio. Na sequência, foram feitas perguntas como: vocês já 

conhecem a brincadeira telefone sem fio? Por que o livro possui esse nome? Será 

que é porque a história apresenta a brincadeira? Como o livro Telefone Sem Fio se 

trata de uma obra cuja narrativa é constituída por imagens, foi dada a oportunidade 

para as crianças contarem a história a partir da leitura das imagens. Foi uma 

oportunidade para que todos interpretassem e mobilizassem a imaginação para 

construírem a sequência dos acontecimentos na narrativa. Como o livro apresenta 

imagens de personagens cochichando uns com os outros, à medida que as imagens 
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iam passando, foi solicitado que um aluno por vez dissesse o que um personagem 

estava dizendo ao outro. 

Quando os alunos foram questionados se conheciam a brincadeira telefone 

sem fio, grande parte respondeu que sim, mas quando questionados por que o livro 

possui esse nome, a maioria se contentou em dizer que não sabia, pois o interesse 

era que a história fosse logo contada, ou nesse caso as imagens fossem mostradas 

para que pudessem interpretar. 

 A leitura dessa obra foi bem agitada, todos queriam descrever uma fala dos 

personagens. Apesar da empolgação em dar falas aos personagens, em sua maioria 

às frases construídas foram, você é muito feia, você é muito legal. Diante disso, foi 

perceptiva a necessidade de uma mediação que conduzisse à imaginação, de forma 

a contribuir para que as os alunos fossem capazes de criar uma história que 

narrasse diferentes acontecimentos por trás das imagens.  

Com a finalidade de ajudar os alunos a se permitirem imaginar diferentes 

acontecimentos por trás das imagens do livro, por meio da tentamos explicar a 

relação possível das características dos personagens com as suas falas, por 

exemplo, na figura 6 o lobo mal está vestido de roupa da vovozinha o qual fez um 

cochicho para a Chapeuzinho Vermelho. Uma possível interpretação para essa cena 

poderia ser o lobo mal fingindo ser vovozinha em seu cochicho para tentar enganar 

a Chapeuzinho. Apesar da tentativa, foi possível observar que a maioria dos alunos 

ainda necessitava de maior criatividade.  

As falas atribuídas aos personagens pelos alunos apresentaram o nível de 

desenvolvimento real pertencentes a elas que conforme Vygotsky (2007, p. 94) 

denomina de nível real “[...] é, o nível de desenvolvimento das funções mentais da 

criança que se estabeleceram como resultado de certos ciclos de desenvolvimento 

já completados”. Para que as crianças cheguem ao nível potencial quanto à 

capacidade de imaginar narrativas envolventes, é necessária a intervenção de 

outros indivíduos através de instrução, pistas. É o intervalo do amadurecimento que 

Vygotsky chama de zona de desenvolvimento proximal e é nele que os mediadores 

devem atuar. Para que o desenvolvimento observado nessa prática aconteça, os 

mediadores precisam trabalhar com diferentes narrativas, com práticas que 

conduzam a este aprendizado. 
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Na prática de leitura com o livro imagem Dois Passarinhos, após o momento 

introdutório, a leitura consistiu na leitura das imagens pelos alunos, permitindo que 

analisassem os detalhes dos acontecimentos. Nessa narrativa, as imagens 

apresentam dois passarinhos que trazem diversos objetos e os colocam, cada um, 

em seu galho na árvore. Os objetos trazidos foram tantos que deixaram a árvore 

abarrotada, conduzindo a um desastre ao final da trama.  

Para que as crianças pudessem vivenciar a leitura feita, foi dada a cada aluno 

uma revista para que encontrassem objetos, recortassem e colassem em uma 

árvore semelhante à da história, desenhada em um papel madeira.  

Durante a leitura das imagens, os alunos iam fazendo comentários do que 

estava acontecendo, expressando surpresa a cada acontecimento que se revelava 

no virar das páginas. Vitória (2001, p. 76) destaque que “a ilustração desempenha 

um papel importante no livro infantil e é um dos seus traços caracterizadores [...]. A 

ilustração estimula o raciocínio e a criatividade do leitor [...]”. Sendo o livro Dois 

Passarinhos somente de ilustração, possibilita ao leitor perceber as riquezas de 

detalhes que dão vida à narrativa, o que de fato acontece com esta obra que 

apresenta diferentes objetos e um tanto inusitados, fazendo com que os leitores se 

perguntem onde o passarinho pegou isso? Como ele consegue carregar tanto peso? 

Para quê esse passarinho quer esse objeto? E tantas outras perguntas que vão 

dando diferentes interpretações à narrativa, esses questionamentos eram 

demonstrados nas falas dos alunos. 

Na atividade de colagem para a reescrita da história, assim como os 

pássaros, os alunos não paravam de trazer imagens e queriam mais espaço para 

coloca-las, deixando os pássaros perdidos dentre os objetos como se pode ver na 

figura 20. Esta atividade permitiu a fixação da aprendizagem através da colagem, 

como possibilitou a visualização do cartaz trazer a memória da leitura feita. 

 



71 
 

  
 

Figura 20 - Atividade realizada na prática de leitura do livro Dois Passarinhos 

 

Fonte: Elaborado pela autora desta pesquisa a partir de atividades realizada por alunos 

Os sentimentos afetivos demonstrados pelos alunos ao mediador da leitura, 

podem ser observados nas seguintes falas: “tia, eu tava com saudade”, “tia, eu amo 

a senhora”, “a senhora é a melhor professora do mundo”, “você é muito fofa”. Além 

de palavras, as crianças demonstravam afeto através de abraços durante as 

diversas práticas, tanto na chegada para a realização da prática de leitura, como na 

saída. É possível entender através destas observações que a leitura entre mediador 

e leitor pode proporcionar envolvimento de sentimentos, conforme afirmado 

anteriormente por Burlamaque, Martins e Araujo (2011) e Saraiva, Becker e Vale 

(2001) que em práticas de leitura há a valorização da professora como contadora de 

histórias mostrando a importância na relação interpessoal dos sujeitos leitores. 

 No entanto, esse envolvimento não se dá apenas entre os indivíduos leitores, 

mas também entre leitor e objeto de leitura, o livro, o que pôde ser observado 

através das seguintes falas dos alunos: “Tia, a Sra. Trouxe história hoje?”, “que 

história é hoje tia?”, “qual livro você trouxe?”, assim como demonstraram grande 

interesse em ter o livro em mãos para folhear, após a leitura mediada.  

As práticas de leitura com as crianças pesquisadas tiveram seu fechamento 

no dia nove de agosto de 2018. Para encerrar esse exitoso trabalho na escola, foi 

entregue a cada aluno uma obra de literatura infantil, entre outros livros sorteados e 

premiados, os quais as crianças receberam entusiasmadas e querendo mais, 

mostrando assim que há o interesse em desenvolver o hábito de ler.   
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 Concluímos essas práticas com sentimento de ter levado contribuições para o 

desenvolvimento cognitivo, intelectual e afetivo por meio das práticas de leitura, bem 

como, atuando no papel de mediador, foi adquirido muito aprendizado a partir das 

ações dos alunos mediante as propostas da mediação. Tal descrição é o que 

constitui o corpus deste capítulo.  

 

3.2 A entrevista final e a relevância da leitura e da mediação para os 

pesquisados 

 

A entrevista final com os alunos ocorreu no dia 09 de agosto de 2018, no 

mesmo dia em que foram finalizadas as práticas de leitura. Assim como na 

entrevista inicial, foi utilizado um roteiro para a entrevista com perguntas abertas e 

fechadas. Os alunos foram entrevistados e as suas falas foram transcritas. 

Diferentemente da entrevista inicial em que 24 alunos foram entrevistados, na 

entrevista final somente 19 participaram respondendo ao questionário. 

A finalidade dessa entrevista é verificar nas respostas dadas, de que modo às 

práticas de leituras realizadas foram significativas no sentido de contribuir para 

incentivar o gosto pela leitura, bem como para a obtenção de diferentes 

conhecimentos. 

A pergunta inicial foi: Você gostou de ter participado das práticas de leitura? 

Dos 19 alunos que participaram, 18 responderam que sim. Diante da quase 

totalidade de respostas positivas foi possível analisar que os momentos vivenciados 

pelos alunos durante as práticas de leitura foram prazerosos. Nesse sentido, Mello 

(2001, p. 23) ressalta que “a preparação do leitor efetivo passa pela adoção de um 

comportamento em que a leitura deixa de ser atividade ocasional para integrar-se à 

vida do sujeito como necessidade imperiosa, de que decorrem prazer e 

conhecimento” Desse modo, a escola deve se preocupar em proporcionar esses 

momentos de leitura regularmente, pois é uma forma de propiciar um aprendizado 

prazeroso por meio da leitura.  

Em diferentes, questões onde os alunos necessitaram utilizar a memória para 

responder, foi possível perceber que, se não houver mediação e estímulos para a 

memória, é um desafio para os alunos demonstrarem o que haviam aprendido.  Na 

apresentação da memória natural, Vygotsky (2007, p. 32) acentua que: “esse tipo de 
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memória está muito próximo da percepção, uma vez que surge como consequência 

da influência direta de estímulos externos sobre os seres humanos”. Quanto à 

memória mediada, Oliveira (1997) afirma que se trata de uma ação voluntária do 

indivíduo por apoiar-se em elementos mediadores para que se lembre de conteúdos, 

utilizando também o registro de experiências. Apesar da falta de estímulos, as 

perguntas foram feitas para que pudessem mostrar o que são capazes de lembrar 

sem que haja a interferência do entrevistador. 

 A questão 02 consistiu em perguntar quantos livros foram lidos. Dos 19 

alunos, apenas 7 responderam entre 16 a 20, próximo ao número de práticas 

realizadas, ou seja, 20 práticas.  

  Na questão 03, foi perguntado Quais os nomes dos livros que você participou 

da leitura? Poucos alunos citaram o título correto dos livros, mas lembraram de 

trechos das histórias. Dos alunos que lembraram das leituras feitas, nenhuma 

conseguiu citar mais de 5 livros, mostrando assim a dificuldade para recordar sem a 

mediação, como descrito anteriormente. 

A quarta questão perguntava: Você acha que aprendeu algo com a leitura dos 

livros? Das 19 crianças, 17 confirmaram que sim. Já a quinta questão estava voltada 

para as  17 crianças que responderam sim na questão 04. A questão consistiu em 

perguntar o elas aprenderam? As respostas faziam referência a diferentes livros 

lidos nas práticas de leitura, tais como: “aprendi que água-viva tem veneno” “aprendi 

que seu cabelo é lindo do jeito que tem”. Os alunos demonstraram entender que na 

leitura encontram conhecimento, conforme revelam as respostas: “aprendi que 

quanto mais vou lendo, mais vou aprendendo, igual dos bichos, aprendi um monte 

de coisas”.  

Na sexta questão foi perguntado: você gostou de realizar uma atividade no 

final de cada leitura? 17 alunos responderam que sim. Em diversas práticas de 

leitura houve momentos de realização de atividades e brincadeiras que contribuíram 

na fixação do aprendizado e prazer contextualizado com a leitura. Entre essas 

atividades havia aquelas que tinham o intuito de também agir como signo para 

auxiliar na memória. Diante da resposta positiva da maioria dos alunos, é possível 

considerar que o objetivo foi alcançado. Silva (2001, p. 86) fala a respeito de etapas 

que devem ser seguidas para uma prática de leitura sendo elas a “atividade 

introdutória à recepção do texto, leitura compreensiva e interpretativa do texto e 
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transferência e aplicação da leitura.” A fala da autora comprova a necessidade da 

aplicação de atividades que retomam a leitura feita.  

A questão 07 também sem o envolvimento do entrevistador com elementos 

mediadores apresentou como pergunta: Quais atividades você mais gostou? A 

maioria dos alunos citou a confecção das águas-vivas. Outras atividades foram 

citadas como “do planeta”, “da árvore dos passarinhos”, “do menino que come livro”, 

“dos pinguins”, “de todas que tu deu”. O aluno que respondeu “de todas que tu deu” 

mostrou gosto pelas práticas, apesar de aparentar não lembrar quais foram. No 

entanto, através da mediação natural ou mediada, possivelmente tanto esse aluno 

quanto os demais demonstrariam lembrar-se de outras atividades. Conforme foi 

relatado na análise das práticas, por meio da mediação um aluno percebeu a 

semelhança entre o autor de um livro com outro já mencionado, outro percebeu a 

semelhança entre as editoras dos livros, mostrando, assim, a ativação da memória 

através de estímulos. 

Quando questionados se contavam as histórias ou falavam para alguém 

sobre as leituras que fazíamos na escola, na questão 08, 11 alunos disseram que 

sim e contavam para os pais, avôs, tios, irmãos e amigos. Contar as histórias para 

outros pode ser uma demonstração do apreço pela história lida e/ou a vontade de 

mostrar o conhecimento, atitude tomada por mais da metade dos alunos 

entrevistados. Silva (2001, p. 87) declara que o caminho percorrido para a 

comunicação de uma leitura literária “instala uma interação dialética que impele o 

receptor a se transformar em emissor de novas mensagens. Isso ocorre porque as 

significações, evidenciadas no texto, são reelaboradas pelo leitor em termos de 

novas possibilidades expressivas”. A afirmação da autora demonstra que os alunos 

adquiriram significados e os transmitiram através de suas reescritas, apresentada 

através da comunicação oral. Transmitir o texto a outros, contribuiu também na 

fixação da aprendizagem dos alunos. 

Você gostaria que as leituras em sua sala continuassem? Foi à pergunta da 

questão10.  18 alunos responderam que sim, gostariam que a leitura continuasse. 

Complementaram a resposta justificando na questão 11 que demonstravam ver na 

leitura um instrumento portador de conhecimento, conforme revela a resposta de um 

dos alunos: “porque pode aprender mais”. Também demonstraram sentimento 

afetivo e de prazer ao responderem: “por causa que era muito legal, muito divertido 
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também, era muito, muito, muito.... lindas”; “porque eu amo você tia, eu quero ouvir 

suas conversas, eu quero crescer para ser uma veterinária e aprender de tudo, tudo 

e tudo”. Esta última resposta comprova que a literatura desenvolve as áreas afetivas 

afirmadas por Saraiva, Becker e Vale (2001) e também incentiva a criança para uma 

maior busca pelo aprendizado.  

A questão 12 apresentou a pergunta: Se as leituras não continuarem como 

você vai se sentir? Quatro das crianças disseram que ficariam bem, as demais 

deram respostas semelhantes como triste e mal além da resposta dada por um dos 

alunos: “triste, vou passar o dia chorando com muita raiva da Senhora”. Assim como 

na questão 01, é possível observar que os momentos de leitura foram momentos 

prazerosos, de forma que demonstraram o desejo de continuar vivenciando. Na 

função de mediador, é possível afirmar que durante o período de realização das 

práticas foram alcançados objetivos, conforme pontua Dalvi (2013) quando afirma 

que a leitura deve seduzir o leitor, tornar-se um desafio, prazer e também conquista. 

A autora também ressalta que o momento de leitura deve conduzir os leitores à 

aquisição do gosto pelo ato de ler. Para se conformar esse objetivo, seria necessário 

seguir adiante com os alunos. Contudo foi satisfatório perceber que os alunos 

demonstraram que gostariam de continuar vivenciando as práticas de leitura. 

A entrevista foi finalizada com a questão 13 que trouxe como pergunta: o que 

a leitura de livros infantojuvenis traz para você? Das opções que poderiam marcar 

como: Não traz conhecimento, traz conhecimento, diversão, tristeza, alegria, 

aborrecimento, todos os 19 alunos marcaram que a leitura traz diversão, 

conhecimento e alegria. Das outras opções houve 4 marcações para tristeza e 2 

para aborrecimento. Abramovich (2008, p. 17) relata que a leitura provoca “[...] 

emoções importantes como a tristeza, a raiva, a irritação, o bem-estar, o medo, a 

alegria, o pavor, a insegurança, a tranquilidade [...] é viver profundamente tudo o que 

as narrativas provocam em quem as ouve”. Tantas provocações foram comprovadas 

pelos alunos, não apenas nas respostas da questão 13, mas por meio de diversas 

outras falas e ações expressas por eles durante a realização dessa pesquisa. É com 

o sentimento de êxito, por ter despertado, por meio da mediação, o prazer na leitura, 

que foram encerradas as atividades na turma dos alunos pesquisados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa possibilitou conhecer a importância das práticas de leitura e da 

mediação no processo de construção do conhecimento e da formação do gosto pela 

leitura. Entendemos também que a leitura pode despertar emoções para aqueles 

que mergulham nessa fonte de prazer chamada livro. Vimos a importância das 

práticas e da atuação do mediador em todo o processo que envolve o planejamento 

e a execução das ações.  

É possível destacar na relevância da pesquisa realizada a análise de práticas 

de leitura que demonstraram as ações possíveis a serem adotadas pelo mediador 

para envolver os alunos em todas as etapas das atividades. Dessa forma, o objetivo 

geral que buscou compreender como as práticas de leitura realizadas mediante a 

atuação do mediador influenciam na aprendizagem do leitor foi alcançado. A análise 

dos resultados revelou que as leituras agregaram conhecimento aos alunos e que a 

mediação também é fundamental para oportunizar o efetivo contato entre livro e 

leitor.  

Para além de um simples passatempo, foi possível constatar que a leitura de 

diferentes gêneros textuais possibilita ao leitor o conhecimento de diversos 

assuntos, literários, ficcionais, científicos, conhecimento de si, de novas palavras, de 

diferentes histórias e tantos outros.  
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As práticas revelaram ainda que a leitura também permite momentos 

prazerosos capazes de despertar o imaginário, as emoções como alegria, euforia e 

também tristezas. Por meio das práticas de leitura, os alunos também demonstraram 

a capacidade de relacionar um conhecimento anteriormente adquirido com um novo, 

ao acionarem a percepção e a memória. 

 Nesse sentido, foi possível reconhecer a importância dos mediadores de 

leitura como incentivadores nas experiências vivenciadas pelos alunos por meio das 

práticas dinamicamente mediadas. É o processo de mediação que conduz o aluno a 

mergulhar no texto por meio da exploração dos elementos paratextuais e dos que 

constituem a narrativa.  

A análise das falas dos alunos desvelou o que foi internalizado das práticas 

de leitura por meio das reações, dos comentários e dos posicionamentos diante dos 

colegas. As atitudes responsivas foram manifestadas nas discussões que envolviam 

temas trabalhados nas práticas de leitura, tais como diferença, amizade, superação, 

amor e colaboração. Dessa forma, os alunos pesquisados demonstraram ter 

entendimento sobre o que significa a leitura em termos de conhecimento, prazer e 

interação.  

Diante das ações e das revelações proferidas nas falas dos alunos 

pesquisados durante a realização da pesquisa, há o entendimento de que as 

práticas de leituras desenvolvidas por meio de uma mediação dinâmica contribuem 

para o desenvolvimento dos alunos em seus processos de aprendizagem. É uma 

afirmativa que responde o questionamento inicialmente apresentado como problema 

a ser resolvido pela pesquisa. Um resultado mais contínuo poderia ser observado no 

cotidiano desses alunos após a realização das práticas, pois seria possível 

acompanhar a contextualização das práticas de leitura nas atividades pedagógicas 

da professora da turma. Entretanto, fica essa possibilidade para pesquisas futuras 

sobre o tema. 
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