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RESUMO: Esse relato visa a socializar o Projeto Leitura: um mundo de imagens 
desenvolvido com crianças do Ensino Fundamental no  Lar Santa Catarina de Sena4 
em Vitória da Conquista – Ba. O objetivo desse trabalho é desenvolver a  
expressividade nas crianças, de modo a fortalecer os aspectos cognitivo,  afetivo e 
emocional, bem como estimular o desenvolvimento  das competências artística, 
lingüística e  relacional. A metodologia caracteriza-se pelas dinâmicas de grupo, 
jogos, oficinas de dramatização literária, de poesias, de músicas, leitura e discussão 
de textos. Com esse projeto constatou-se um maior envolvimento com a leitura, por 
parte das crianças, que em vários momentos evidenciaram a busca espontânea por  
livros  e têm demonstrado dinamismo na convivência  com  diversos  gêneros 
textuais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: leitura, expressividade, sentidos 
 
SEMINÁRIO DO 16º COLE.  Vinculado: 03 
 
DESCRIÇÃO DO OBJETO: 
 
        O presente texto é um relato sobre as ações de leitura realizada no Lar Santa 
Catarina de Sena por meio do Projeto Leitura: um mundo de imagens que se 
encontra ainda no limiar dos primeiros passos, mas instituído pela necessidade de 
debater a questão da leitura nos seus aspectos teóricos e, sobretudo, de vivenciá-la 
como prática possível de contribuir positivamente na formação subjetiva do seu 
público alvo – crianças de oito a catorze anos, atendidas por essa instituição. 
 
       Por que o projeto Leitura: um mundo de imagens? Pensemos a analogia do 
caleidoscópio: 
                                      Basta um olhar, uma disposição, um envolver-se. Aí, então, as 

idéias, as novas realidades, novos mundos, novas imagens. Tal a 
um caleidoscópio, a leitura é imagens coloridas, multifacetadas: do 
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olhar, do movimento, advêm formas fantásticas, multicoloridas, 
inéditas, únicas ao seu tempo. Como o manusear de um 
caleidoscópio, ler é criar, é aventurar-se a ao encontro daquilo que a 
mente, os olhos, o corpo tão ricamente possibilita-nos. 
(FAGUNDES, 2003) 

 
       Pensando na riqueza  das imagens advindas do ato de ler e nas   imagens que 
cada ser humano carrega, fruto das suas experiências de vida, nosso interesse tem 
sido  explorar o universo pessoal e social de imagens das crianças para, a partir 
dele, favorecer-lhes  a oportunidade de leituras e,  sobretudo, a oportunidade de 
enunciação das suas percepções,  pois acreditamos que a leitura é esse encontro 
do sujeito com   a pluralidade de portadores de textos: os textos vivos; os textos 
gráficos;  as personagens/ as vidas; as alegrias/os amores; os dramas/as dores; o 
suspense/a espera; a sabedoria/os valores; as crenças/as culturas... O  leitor explora 
objetos vários de leitura num universo subjetivo, inviolável  que vai do texto gráfico, 
ao eu, ao outro, ao mundo e a toda  produção cultural da humanidade. 
 
LEITURA  -  ALGUMAS CONCEPÇÕES 
 
       As tentativas de redemocratização do país, vivenciadas pós o término da 
ditadura militar, trouxeram um discurso fortemente marcado pelo anseio de 
liberdade, de igualdade de oportunidades e de  respeito às diferenças.  As políticas 
públicas defendidas ou implantadas trouxeram como bandeira a questão da 
democratização do  conhecimento  e a promoção da cidadania.  Nesse contexto,  
ressaltamos que uma das vias para chegar próximo aos anseios de um mundo mais 
igual, passa pela  criação de  oportunidades de acesso  à  leitura, ou seja,  iniciativas 
que pensem a questão da leitura e que a ofereça, com mais afinco ainda, àquela 
camada  da população, menos favorecida  em termos de convívio com os bens 
culturais, dos quais foram excluídos. Assim, é mesmo necessário que pensemos a 
leitura: O que é? O que desencadeia? Como incentivá-la?  Mas antes de qualquer 
interesse específico ou do controle do que é  pertinente ao ato de ler é importante 
que a ofereçamos abundantemente e despretensiosamente  inúmeros portadores de 
textos por meio de trabalhos orientados e/ou livres para, quiçá, possamos, frente às 
nossas crianças, chegar ao tão difundido “gosto pela leitura”. 
 
       Para Maria Helena Martins (1994) a leitura é um processo de compreensão de 
expressões formais e simbólicas, não importando por meio de que linguagem. 
 
       Numa concepção de leitura como processo historicamente determinado que 
congrega e expressa os anseios da sociedade vamos ter em Zilberman e Ezequiel 
Theodoro da Silva (2004, p. 111) duas possibilidade de compreensão do tema em 
questão: 
 
                                   Quando a sociedade se divide em classes antagônicas e mostra-se 

desigual em diferentes níveis, a leitura pode se apresentar na 



condição de um instrumento de controle, empregado 
sistematicamente pelos setores dominantes [...] Compreendida 
dialeticamente, a leitura também pode se apresentar na condição de 
instrumento de conscientização.  

 
       Numa  perspectiva  discursiva, para  Orlandi (2001, p. 193) a leitura é um ato 
cultural  e o leitor vai se constituindo ao longo da sua existência no convívio com o 
universo natural, cultural  social do qual faz parte. É ainda um ato de produção: 
 
                                    [...] a leitura é o momento crítico da constituição do texto, pois é o 

momento privilegiado do processo da interação verbal: aquele em que 
os interlocutores, ao se identificarem como interlocutores, 
desencadeiam o processo de significação.  

 
       Essa tentativa de definição do que é leitura é um ato inicial que abre para 
enfoques outros. Da nossa parte, afora essas concepções mencionadas, inclusive já 
incorporadas em nosso trabalho, e que muito têm contribuído para um modo de 
ação mais seguro e consciente, estamos  tentados   a ver a leitura como uma 
possibilidade de ressignificação imaginária. Ver a leitura como uma possibilidade de 
ressignificação, implica primeiro entender como o sujeito é significado, e, portanto, é 
ter consciência do poder do símbolo na constituição da subjetividade humana; é 
também conceber o sujeito enquanto ser histórico, marcado pela cultura, marcado 
pelas vivências empíricas, lingüísticas e afetivas que a posteriori são transformadas 
em memórias, imagens interiores, crenças ou o que poderíamos chamar modo de 
ser  ou personalidade. Acreditamos que a mesma palavra que contribuiu para 
significações  distorcidas, negativas é aquela  que permite um novo encontro. 
 
       Pensar a leitura e querermos enquadrar essa prática num conceito específico 
fica muito difícil, pois os sentidos dependem do contexto.  
 
                                       Existem todos os tipos de livros - textos e os trabalhos técnicos que 

se pode ler à procura de informações específicas, e muito outros 
que são mais olhados do que estudados, mais em busca de alguma 
referência  e não para um mergulho total. Existem livros que 
ninguém pensaria em ler do início ao fim – dicionários, listas 
telefônicas, enciclopédias, catálogo, registros, bibliografias. E apesar 
de toda a sua variedade, os livros representam somente uma 
pequena parte da nossa leitura diária.  (SMITH, 1999 p.106) 

 
 
       Frank Smith recorda que em nosso cotidiano lemos ainda jornais, manchetes, 
artigos médicos, esportivos, metereológicos, anúncios, cartas, formulários, 
periódicos. Há textos na televisão, no cinema, no teatro, nos cardápios, nas 
instruções diversas, nas fórmulas, etc. Podem-se ler linguagens específicas de 



estenografia, código Morse, Braille, surdos-mudos e, ainda, chama atenção para o 
fato de que nem tudo que lemos está escrito: 
 
                                   Podemos ler mapas e diagramas, relógios, bússolas e metros, raios- 

X, notas musicais e passos de dança. O nosso uso da palavra ler se 
estende até ao abstrato e metafórico - falamos de ler folhas de chá e 
mãos, rostos, o céu, o mar, as estrelas, o clima e as intenções. 
(SMITH, 1999 p.106) 

 
       As formas de leitura extrapolam os limites de classificação, mas fica um 
questionamento proposto por Smith (1999, p.106.) : “ Há algo de comum em todos 
estes aspectos da leitura?”Cremos que sim: os sentidos.  
 
       Para Orlandi (2004, p.60) os sentidos são, pois parte de um processo. 
Realizam-se num contexto, mas não se limitam a ele. Têm historicidade, têm um 
passado e projetam num futuro. Se os sentidos têm historicidade, é fácil intuir que 
essa historicidade está intimamente ligada ao sujeito histórico e marcado -  o ser 
humano. O sujeito leitor lê com toda carga que o processo de alteridade lhe imprimiu 
e, dentre muitas, com as suas realizações e as suas faltas. O trabalho com crianças 
cujas histórias são, de certa forma,  traumáticas tem revelado quão presas elas 
ficam no circuito de  dor, e quão importantes são os momentos de diálogo para 
articular  as situações de leitura  às vivências de cada um. 
 
        Temos consciência da dimensão polissêmica e do muito que a leitura   
engendra. E para situarmos, frente a um trabalho prático, defendemos as situações 
de leitura, antes de tudo, como forma  de interlocução e elaboração de sentidos, 
principalmente, discutindo sentidos negativos cristalizados em relação a si, ao outro 
e a vida. Buscamos oferecer situações de criatividade, de expressão, de 
enunciação, e, para tanto, buscamos suporte no texto literário - prosa e poesia -, 
cinema, música, dança. 
 
        Conforme Orlandi (2001) a leitura é uma prática  seletiva e os modos variam de 
acordo com a relação estabelecida entre o leitor e  o lido. Em consonância com o 
arcabouço teórico proposto pela autora, podemos afirmar que transitamos nas 
práticas de leitura e a oferecemos em diferentes modos, buscando estabelecer muito 
menos o ponto de vista do autor (às vezes sim), mas com maior intensidade a leitura 
comparada,  a leitura pesquisa e sobretudo – dado ao caráter do projeto -  a leitura 
que busca a relação do lido com a  própria história de vida da criança, o que abre 
para aquilo que for captado em termos de significação e sentidos. 
 
       Tomando leitura como possibilidade de ressignificação imaginária, 
desenvolvemos práticas leitoras que possibilitam a afloração do ser: um ser tecido 
pelo outro e pelas malhas da linguagem. Em Merch (1999 p.26) “O imaginário, para 
a  Psicanálise, é o registro daquilo que se congela, da imagem fixada no espelho. Só 



que as pessoas se esquecem de que elas não estão nas imagens. Elas estão nas 
palavras.”  Vivemos em uma sociedade nitidamente marcada pelos estereótipos,  
pelo  ideal em relação ao corpo, à família, a maneira de ser e estar e  toda essa 
produção chega a cada um pela linguagem.  Na linguagem e pela linguagem nos 
constituímos e  somos marcados, o que nos leva crer que   a palavra   tem um poder 
de estruturação do ser.  Nessa perspectiva, as ações de leitura defendidas pelo 
projeto caminham no sentido de pontuar as dificuldades, os medos, os desejos, as 
alegrias expressados pela fala, pelos desenhos e textos escritos,  num processo de 
enunciação, dialogicidade  e participação  entre  o mediador/texto/leitor. 
 
       O Projeto Leitura: um mundo de imagens busca articular  o imaginário das 
crianças  aos trabalhos de linguagem (leitura,  produções textuais e artísticas), por 
meio de  um amplo conceito de leitura  que vê na  riqueza da produção cultural da 
humanidade sua mais bela e genuína corpora. Numa dimensão discursiva, dialógica 
e humanista, busca a estruturação das crianças nos aspectos lingüísticos, 
intelectual, afetivo e emocional.  Assim, propõe uma intervenção psicopedagógica, 
por meio da arte, em especial da literatura, da música, da dança e visa à atenuação 
de bloqueios para liberar a criatividade e suas potencialidades.  Nossa preocupação 
é ver as crianças respeitadas em suas individualidades, suas diferenças; sendo 
estimuladas a conhecer-se, a amar-se; tendo oportunidades de ser e viver seu 
tempo, como também sendo educadas para inserir-se em sua realidade e criar 
novos tempos em que reine  o respeito, a dignidade e, sobretudo, a consciência do 
outro, não obstante o credo, a raça, a posição social, as crenças. 
 
        Para além da sistematização e efetivação de práticas leitoras, o projeto Leitura: 
um mundo de imagens propõe uma nova cultura em relação à sala de leitura, por 
entender este espaço como uma ponte entre leitor/leituras; educador/práticas 
pedagógicas; educador/planejamento, enfim, um espaço catalisador de leituras, cuja 
preocupação, também, se reveste no sentido de promover a interação 
instituição/comunidade, a exemplo dos seus programas Conto de um Aprendiz,  
quando as crianças são estimuladas a contar histórias na sala de leitura  e fora dela;  
do programa Histórias da  Vovó,  quando a família ou mesmo, pessoas da 
comunidade são convidadas a participar no projeto contando causos, história, por 
terem interesse  em  perpetuar tradições através da oralidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OBJETIVOS:  
 
       Esse projeto visa a  oportunizar as crianças diferentes níveis de inferências5 
ante ao material lido,  buscando  desenvolver: um conjunto de competências  
lingüísticas, pessoais e sociais, preparando-as para melhor corresponderem às  
exigências do mundo contemporâneo; o equilíbrio emocional, o resgate da auto-
estima; capacidade organizacional, crítica e criativa, necessárias para maior 
afirmação, integração e mobilidade do homem na sociedade; a identidade sócio-
cultural para torná-las  cidadãs conscientes e comprometidas com a sua realidade. 
 
 
PROCEDIMENTOS ADOTADOS: 
 
       Entendendo a leitura em toda sua dimensão, riqueza e pluralidade e, mesmo 
cientes de que a leitura extrapola os limites do texto gráfico, nossa metodologia está 
atenta  à relação texto/leitor e ao fato de que é importante o conhecimento prévio 
para a construção dos  sentidos. Vivências múltiplas são criadas para que a visão de 
mundo, os conhecimentos lingüísticos, os conhecimentos textuais sejam ampliados. 
Nesse contexto de leitura, insere-se o projeto de Leitura: um mundo de imagens cuja 
metodologia antena-se aos princípios e crenças de um mundo mais  humano, onde 
a diversidade e os falares de cada um sejam aceitos. Assim, desenvolve atividades 
contínuas tais como: Imagens de mim, Imagens e sons, De verso em verso, De olho 
na tela, Histórias da vovó, Passaporte para a leitura, Corrente da leitura e Produção 
independente. 

IMAGENS DE MIM 
        Essa atividade faz parte das ações da Sala de Leitura e seu objetivo é 
promover, junto às crianças momentos de reflexão, relaxamento e encontro consigo 
mesmo, numa tentativa de contribuir para a estruturação psicológica e emocional 
das crianças, bem como refletir sobre temas específicos, no intuito de estruturar 
valores e atitudes. 

IMAGENS E SONS 
        O trabalho com música busca inscrever a criança entre os espaços das notas, 
da melodia, rumo aos seus silêncios e emoções para que esta se fortaleça como 
pessoa e, a partir daí, possa abrir-se ao outro e ao mundo. 
 
PASSAPORTE PARA  LEITURA 
       Assim trabalha o conceito de palavra Bartolomeu Campos de Queirós (1999): 
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e polissêmica. 
 



 
                                     “As palavras são portas e janelas. Se debruçarmos e repararmos, 

nos inscrevemos na paisagem. Se destrancarmos as portas, o 
enredo do universo nos visita. Ler é somar-se ao mundo, é iluminar-
se com  a claridade do já decifrado. Escrever é dividir-se. 

                                      Cada palavra descortina um horizonte, cada frase anuncia outra 
estação. E os olhos, tomando as rédeas, abrem caminhos, entre 
linhas, para as viagens do pensamento. O livro é passaporte, é 
bilhete de partida.... A leitura acorda no sujeito dizeres insuspeitados 
enquanto redimensiona  entendimentos. 

                                      Há trabalho mais definitivo, há ação mais absoluta do que essa de 
aproximar o homem do livro?” 

 
Em conformidade com essa visão, incentivamos a leitura autônoma e livre. 

CORRENTE DA LEITURA 
        Passar um livro para alguém é doar-se ao outro. É revelar-se naquilo que, 
muitas vezes, a interlocução verbal não dá conta de fazer. A palavra escrita é 
duradoura e fecunda. Nela encontram-se afetos, emoções, significações implícitas, 
dizeres ainda não ditos, que se corporificam, somente a partir do encontro 
leitor/texto. A leitura é um diálogo franco, cristalino e único, posto que a cada 
releitura as significações se dilatam e fortalecem. Como propõe Daniel Pennac 
(1999, p. 84): 
 
                                    [...] se a leitura não é um ato de comunicação imediata, é, 

certamente, um objeto de partilhamento. Mas um partilhamento 
longamente retardado e violentamente seletivo. 

                                   Se fizéssemos o inventário das grandes leituras de que somos 
devedores à Escola, à Crítica, a todos as formas de publicidade ou, ao 
contrário, ao amigo, ao amante, ao camarada de classe, até mesmo à 
família – quando ela não coloca os livros nos armários da educação - 
o resultado seria claro: aquilo que lemos de mais belo deve-se, quase 
sempre, a uma pessoa querida. E é essa mesma pessoa querida  que 
falamos primeiro. Talvez porque, justamente é próprio do sentimento, 
como do desejo de ler, preferir.  

 
CONTO  DE  UM  APRENDIZ 
       
         Aprendizes  somos todos nós, sempre na busca  de novos conhecimentos,  
novas relações, novos desafios. No entanto, abramos espaço aqui para o aprendiz 
criança. A  este  aprendiz pretendemos alcançar, oferecendo oportunidades para o 
seu pensar e o seu expressar, e, ao mesmo tempo, chamando-o à responsabilidade 
de fazer-se presença,  através de seus gestos infantis e de seus atos, mas 
,sobretudo, por meio da sua fala, da sua oralidade, pois como propõe Moacir Gadotti 
(1999) : “...vir ao mundo quer dizer tomar a palavra, transformar a experiência  num 
ato discursivo.” 



 
        A atividade  Conto de um Aprendiz visa ao desenvolvimento do discurso interior 
e a disseminação de saberes através de crianças que se inscrevem para serem 
contadoras de histórias, na sala de leitura e na instituição. 
 
DE VERSO EM VERSO 
        A Leitura é uma dinâmica que envolve aspectos culturais, fisiológicos, 
neurológicos, políticos, sensoriais, emocionais, o que justifica o resgate da arte na 
educação, pois somente ela comporta todas essas dimensões. O trabalho com a 
linguagem poética, proposto pela atividade De verso em verso busca   oportunizar a 
criança o encontro com a subjetividade, fortalecer aspectos afetivos  e trabalhar a 
emoção, visto que a poesia tem um grande poder de chegar à interioridade de cada 
ser. 

DE OLHO NA TELA 
        A produção cinematográfica constitui uma faceta riquíssima no vasto universo 
da produção cultural, pois traduz  valores, crenças  e costumes;  revela facetas 
obscuras da história, por vezes, mal contadas; traduz o amor, os conflitos, os 
dramas e as tragédias humanas; inspira sentimentos; traduz leveza e alegria e 
estende horizontes. Destacando, aqui, produções, com ampla aceitação e valor 
educativo, voltadas para crianças, de modo que os filmes são construtos 
pedagógicos freqüentes em nosso cotidiano.. 
 
HISTÓRIAS DO  VOVÔ E DA VOVÓ 
        Essa atividade é um culto às pessoas que alcançaram a chamada terceira 
idade, tão bem retratada neste poema:  
 
Poema a Cora Coralina 
 
És  uma pedra extraída 
de  um velho garimpo, 
há  muito extinto, 
há muito exaurido. 
 
Vens do ontem 
Que se fez hoje 
Há de ser amanhã. 
 
Do caminho infinitamente longo 
as marcas  - 
Os cabelos brancos, 
Os olhos profundamente sábios, 
Os pés cansados 
Mas, no coração, 



Ainda os sonhos, a sabedoria, a compreensão 
 
... 
 
Assim... 
Se te pergunto da vida 
nada indago da morte 
porque sei... 
Tu vieste e sabes do infinito, a eternidade 
a  remanejar a vida, 
para todo o sempre. 
 
(FERREIRA,  in. CORALINA ,1997 p.31) 
 
        Essa atividade consiste em credenciar pessoas da comunidade conquistense 
interessadas em participar do programa e serem contadores de causos, poemas e 
histórias para os integrantes do projeto. 
 
PRODUÇÃO INDEPENDENTE 
        Entendendo a educação, a leitura e, em especial a linguagem oral e escrita, 
como práticas discursivas, não poderíamos deixar de contemplar em nossas 
atividades a prática da produção textual. Produzir um texto, um livro, mesmo 
artesanal, cuja estética é simples, é gestar vidas, criar lugares e tempos; é 
desdobrar-se  em afetos e desafetos; é envolver-se em emoções e dramas; é sair de 
si para realidades tantas; é, também, criatividade e autonomia. 
 
 
Resultados alcançados 
 
        O trabalho de incentivo à leitura é lento e difícil de ser quantificado, por se tratar 
de uma ação subjetiva que, muitas vezes, não apresenta resultados visíveis e 
imediatos. No entanto, ao longo do desenvolvimento das atividades, observou-se 
interesse, participação, criatividade, exercício de liderança, expressividade, 
identificação, encantamento, acolhimento e, muitas vezes, repulsa, retraimento, 
timidez, (atitudes respeitadas). Por meio dessas atividades de leitura temos 
oferecido possibilidade de quebras de bloqueios, de expressividade e temos  
observado um maior envolvimento com a leitura, por parte das crianças, que em 
vários momentos evidenciaram a busca espontânea de livros  e têm convivido com  
uma diversidade de gêneros textuais -  suportes de inserção na cultura letrada  e  de 
compreensão da funcionalidade da língua. 
 
       Por meio das linguagens verbal, musical, corporal, plástica, pôde-se observar o 
envolvimento das crianças que, num ambiente de estímulo à polissemia da 



linguagem, puderam exprimir sentimentos, discursos e sentidos, atitudes 
necessárias à boa formação  subjetiva. 
 
        Esse trabalho alertou-nos para a necessidade de desprendimento da 
literalidade da linguagem e, por conseguinte, para o fato de que leitura  emana uma 
fluidez indefinida que o leitor absorve e que não cabe a nenhum de nós querer 
controlar. 
 
        Nessa perspectiva, fruto das nossas percepções, fica a certeza de que é 
preciso, portanto, oferecer ao sujeito a oportunidade de leituras – essa prática que 
nos põe ante um  mar de possibilidades: de repulsa, de aconchego, de alegria, de 
tristeza,  de certezas, de dúvidas, de finitude ou de eterno começar. 
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