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O presente artigo pretende esboçar a estrutura do Programa Sala de Leitura da 
Rede de Ensino Municipal de São José dos Campos, originado em 1984, na Escola 
Municipal Palmyra Sant’anna, localizada à Av. Juscelino K. de Oliveira, 6907. Vila 
Industrial – São José dos Campos, SP e hoje se estende a trinta e oito unidades 
escolares, atendendo ao público aproximado de 35.540 alunos. Ao longo de sua 
existência, experimenta um processo de expansão em relação ao atendimento e 
beneficia as escolas, nas quais foi implantado. Constitui-se em centro polarizador de 
cultura e espaço de estimulação à leitura, garantindo a “hora do conto”, no quadro 
curricular das unidades escolares, inserindo-o em 01hora/aula de Língua Portuguesa, na 
qual o professor específico da Sala de Leitura atua em conjunto com o professor da 
classe. A “hora do conto” é de extrema importância para o sucesso do Programa. 
Ilustramos a riqueza desse momento, citando PRIETO (1999): 

 
“No dia-a-dia, é como se nossas vidas pertencessem a uma dimensão e as 
aventuras, histórias e contos de fadas, a outra. Em parte, isso é verdade. Como 
dizem os aborígines australianos, as histórias pertencem ao mundo dos sonhos. 
Porém acrescentam que nosso mundo foi inteiramente sonhado, antes de ter 
existido. Portanto, contar uma história é resgatar o próprio destino: descobrir a 
que sonho pertencemos e encontrar caminhos para a própria vida.”  (p. 09) 
 
Tomando como ponto de partida a colocação da autora, afirmamos que a “hora 

do conto” constitui-se no ponto forte do Programa, transformando a Sala de Leitura em 
um espaço de cultura e de “magia”, onde a linguagem oral assume seu papel, no 
desenvolvimento da competência leitora e na construção de conhecimentos. Para 
“transver” o mundo e “aprender a conhecer” os fatos e a vida, faz-se necessário o 
estabelecimento de conexões entre as diversas esferas de conhecimento e o diálogo 
incessante entre o que foi construído e o que se encontra em processo de construção. 
Este resgate à memória histórica e social ocorre também através do aspecto mítico.  

Em relação ao poder da linguagem, podemos citar uma valiosa colocação: 
 
“O pensamento e a linguagem, que refletem a realidade de uma forma diferente 
daquela da percepção, são a chave para a compreensão da natureza da 
consciência humana. As palavras desempenham um papel central, não só no 
desenvolvimento do pensamento, mas também na evolução histórica da 
consciência como um todo. Uma palavra é um microcosmo da consciência 
humana.” (VIGOTSKI , 1998: p. 190) 
 
Tendo em vista a importância do Programa Sala de Leitura, cujo embasamento 

teórico é suficiente para validá-lo e enaltecê-lo, enfatizamos que, de trinta e nove 
escolas de ensino fundamental existentes no município, apenas uma unidade escolar 
ainda não possui o espaço necessário para a implantação do programa (vide anexo 1), 
beneficiando-se, entretanto, dos projetos de leitura existentes no município e articulados 
à Secretaria Municipal de Educação. Como exemplo, citamos o Projeto “Gosto de Ler” 
(vide anexo 2), através do qual se realiza, semestralmente, a distribuição gratuita de 



livros de literatura a todos os alunos do ensino fundamental regular (1º ao 9º ano) e EJA 
(Educação de Jovens e Adultos).   

 
 

ANEXO 1: 
 

RELAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS (ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO 
DE JOVENS E ADULTOS) CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA SALA DE 

LEITURA: 
 

EMEFs TELEFONE (12) 
ALVARO GONÇALVES  3966.2298 
ANA BERLING MACEDO 3921.6839 
ANTONIO PALMA SOBRINHO 3907.1124 
ÁUREA CANTINHO RODRIGUES 3921.8765 
DOSULINA CHENQUE CHAVES DE ANDRADE  3921.6448 
ELIZABETE DE PAULA HONORATO 3912.9467 
ELZA REGINA FERREIRA  BEVILACQUA 3916.7020 
GERALDO DE ALMEIDA 3929.2545 
HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA 3929.5996 
HOMERA DA SILVA BRAGA 
(PROJETO DE IMPLANTAÇÃO -  PROGRAMA SALA DE 
LEITURA) 

39379329 
(PROJETO DE IMPLANTAÇÃO -  
PROGRAMA SALA DE LEITURA) 

IGNEZ SAGULA FOSSA  3937.2065 
ILDETE MENDONÇA BARBOSA  3966.1688 
JACYRA VIEIRA BARACHO 3933.0650 
LEONOR PEREIRA NUNES GALVÃO 3929.1714 
LUCIA PEREIRA RODRIGUES 3944.1769 
LUIZ LEITE 3905.2510 
LUZIA LEVINA. APARECIDA  BORGES  3966.1187 
MARIA AMELIA WAKAMATSU 3929.7535 
MARIA DE MELO 3931.3593 
MARIA NAZARETH MOURA VERONESE 3921.3424 
MARIA OFELIA VENEZIANI  PEDROSA  3933.0408 
MARIANA TEIXEIRA CORNÉLIO 3913.3600 
MERCEDES CARNEVALLI KLEIN 3931.1404 
MERCEDES RACHID EDWARDS 3926.1634 
MOACYR BENEDICTO DE SOUZA 3966.1829 
NORMA DI CONTI SIMÃO 3937.1818 
OTACÍLIA MADUREIRA  DE MOURA 3921.5655 
PALMYRA SANT’ANNA 3929.2089 
PEDRO DE ALCANTARA 3966.1964 
POSSIDÔNIO JOSÉ DE FREITAS 3905.1911 
ROSA TOMITA 3929.2995 
RUTH NUNES DA TRINDADE 3944.1030 
SEBASTIANA COBRA 3931.1814 
SILVANA MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA 3907.5772 
SÔNIA MARIA PEREIRA DA SILVA 3907.4020 



THEREZINHA DO M. JESUS  S. NASCIMENTO 3966.1582 
VERA BABO DE OLIVEIRA 3921.5748 
VERA LUCIA CARNEVALE BARRETO 3921.6258 
WALDEMAR RAMOS 3929.6319 

 



O Programa Sala de Leitura garante, no quadro curricular de cada Escola, 
“espaço e tempo” à leitura por prazer, através do desenvolvimento de atividades 
prazerosas, ligadas ao “mundo da leitura” (vide anexo 3). As estratégias didáticas 
utilizadas objetivam o desenvolvimento da competência leitora, uma das metas 
priorizadas pela Rede Municipal de Ensino de São José dos Campos.  



 



 
Os “momentos mágicos”, proporcionados por este tipo de trabalho, extrapolam 

os limites do espaço-escola e contagiam os pais e demais membros da comunidade, que, 
em eventos direcionados às famílias participam, ativamente, das atividades planejadas, 
como: hora do conto direcionada a pais de alunos e funcionários; momentos 
proporcionados por alunos e pais contadores de história; eventos de leitura em geral, 
principalmente, os da “Semana do Livro Infantil”, instituída pela Lei Municipal nº 6208 
de 19 de novembro de 2002. O Projeto “Gosto de Ler” constitui-se também em uma das 
ações suplementares, com envolvimento da comunidade. 

A proposta pedagógica do Programa inclui a preocupação com o espaço físico; a 
Sala de Leitura constitui-se em centro de incentivo ao desenvolvimento da leitura, um 
lugar para desenvolver o interesse pelos livros; para investigar, estudar, usar diversos 
tipos de materiais (livros, jornais, folhetos, mapas, revistas); um lugar para estimular o 
aprendizado, enriquecer e despertar a criatividade; propiciar ao leitor condição de 
crescer, comportando-se como um ser transformador da sociedade (vide anexo 4).  

Sem se distanciar da essência literária, o plano de trabalho do (a) professor (a) de 
sala de leitura estrutura-se em consonância com o Projeto Educativo da Escola, para que 
haja integração entre as atividades pedagógicas. Apesar de grande parte das Unidades 
Escolares optar pela inserção do horário nas aulas de Língua Portuguesa, há uma 
considerável quantidade de Escolas Municipais que já adota o trabalho interdisciplinar, 
no qual há articulação entre as atividades promovidas pelos professores de Sala de 
Leitura e as desenvolvidas pelos educadores das diversas áreas do conhecimento. Cada 
professor atua em sua esfera, direcionado por objetivos diferentes, porém articulados. 
Ao professor da classe, ou da disciplina, cabe a sistematização dos conhecimentos e o 
incentivo à postura pesquisadora. Ao professor de Sala de Leitura cabe o trabalho com a 
literatura e o convite à imersão cultural (vide anexos 5 e 6). 

Na intersecção das estratégias didáticas, os conceitos são trabalhados em sua 
amplitude e complexidade. “Ler para aprender” e “ler por prazer” articulam-se, 
complementando-se. A literatura, trabalhada na “hora do conto” abre “portas e janelas” 
para outros mundos e conhecimentos.  

Podemos ilustrar esse conceito, citando a seguinte colocação:  
 
“Ler, para mim, sempre significou abrir todas as comportas para entender o 
mundo através dos olhos dos autores e da vivência das personagens... Ler foi 
sempre maravilha, gostosura, necessidade primeira básica, prazer 
insubstituível... E continua, lindamente, sendo exatamente isso!” 
(ABRAMOVICH, 1999: p.14) 
 



 



 
 
 



 



 
Literatura é “vida”! De maneira sensível, reflete a ideologia e a sociedade de 

uma época. No contexto escolar, incorpora funções que extrapolam o âmbito racional, 
perpassando questões relacionadas à condição humana. O próprio ato de ler, em sentido 
abrangente, incorpora três dimensões: sensação, emoção e razão (MARTINS, 1994: 
p.37), o que comprova o caráter múltiplo do homem na percepção da vida e do mundo. 
A Literatura, por sua complexidade, contribui na reelaboração da realidade e na 
construção e reconstrução de conhecimentos. Por possuir caráter complexo, 
“multissignificativo”, “plurissignificativo”, apresenta, papel importantíssimo, ao 
possibilitar diálogos entre as áreas do conhecimento e as diversas culturas, como afirma 
PROENÇA FILHO (1999): 
 

“A literatura se vale da língua e revela dimensões culturais. Cultura, língua e 
literatura estão, portanto, estreitamente vinculadas. (...) Sendo a obra de arte literária 
matéria ficcional, claro está que a realidade nela, revelada não se confunde com a 
realidade socialmente dada. (...) Ela interroga o mundo sobre sua realidade e a 
linguagem sobre sua obsessão de uma adequação perfeita ao ser do mundo.” (pp. 34-
35) 
 

O trabalho centrado na literatura, faz da Sala de Leitura um espaço destinado à 
estimulação do aprendizado, ao enriquecimento cultural e desenvolvimento da 
criatividade, propiciando ao leitor a condição de realizar conexões e desenvolver o 
desejo de construir novos conhecimentos.  

O principal objetivo de uma Sala de Leitura é despertar o prazer pela leitura: 
condição primordial, para a formação do indivíduo. Pretende-se que o leitor seja capaz 
de extrapolar sua esfera de participação na sociedade, realizando múltiplas leituras das 
situações, ampliando sua “visão de mundo” e viajando pelas diversas culturas. O aluno 
é “seduzido”, através de histórias, dinâmicas, debates, dramatizações, teatros de 
fantoches e outras atividades, capazes de despertar esse prazer. A dinâmica da Sala de 
Leitura, através de atividades lúdicas, propõe-se a desenvolver o pleno uso das 
potencialidades do aluno, a competência leitora e propiciar elementos que o conduzam à 
postura reflexiva diante dos fatos e da vida. 

Neste ambiente, o aluno sente liberdade para argumentar, inserir-se em outras 
culturas; refletir valores e ideologias. As principais estratégias didáticas utilizadas são: 
1. leitura livre; 2. hora do conto/ hora da poesia; 3. empréstimo de livros; 4. pesquisa. 
 
1. Leitura Livre 
 A Sala de Leitura deve ser um ambiente atrativo e representativo por si mesmo. 
Os livros devem estar dispostos de maneira agradável, com o objetivo de atrair a 
atenção dos alunos. Nos momentos de leitura livre, os alunos escolhem as obras que 
mais lhe interessam, podendo os professores da classe ou da sala de leitura, sugerirem 
boas obras. Para que não haja rotina na disposição dos livros, o professor tem liberdade 
de variar a disposição dos exemplares, ora agrupando-os por autor, ora por gêneros 
textuais, ora por “Novas Aquisições ou Novidades”. 
 Após a escolha dos livros, os alunos acomodam-se de diversas maneiras: 
sentados nas carteiras, tapetes ou almofadas; colocando os livros sobre as mesinhas, etc. 
Findo o tempo estipulado para a leitura, o professor coordena os comentários, deixando 
que cada um exponha seus posicionamentos, de modo que o aluno sinta sua opinião, 
sempre respeitada e valorizada. 



 Inicialmente, permite que sejam realizadas as apreciações. Logo após, focaliza 
alguns trechos, a ilustração, os personagens, o título, os momentos que mais causaram 
emoção, o autor, a editora, a edição e, finalmente, as ideias e os assuntos abordados nas 
entrelinhas. 
 
2. Hora do conto/ Hora da poesia 
 “Momento mágico”, em que o aluno é motivado a inserir-se no fantástico 
universo das histórias, ou da poesia, libertando sentimentos e relacionando a realidade 
ao mundo da fantasia.  
 As histórias podem ser contadas ou lidas; contadas com participação da criança, 
durante a narrativa (história interativa); ter o auxílio de ilustrações; serem 
interrompidas, para a criança dar um final; serem contadas com auxílio de fantoches; 
serem contadas com utilização de recursos sonoros, etc. A “hora do conto” é um 
momento rico, onde várias atividades podem ser desenvolvidas: 

• “Cadeira do (a) autor (a)” – atividade em que há entrevistas simuladas, com 
autores das diversas épocas literárias. 

• “Momento com o (a) autor (a)” – Autores regionais são convidados para 
desenvolvimento de atividades nas Salas de Leitura: conversa com os alunos e 
contextualização do processo de  produção de uma obra literária (processo 
individual do escritor). 

• Realização de entrevistas simuladas com personagens de histórias. 
• Realização de Mostra de Artes ou de Poesia (exposições de desenhos, produções 

escritas e impressões sobre a história). 
• Realização da correspondência poética e exposição de varal de poesia. 
• Realização do “amigo secreto/oculto” de obras literárias, ou poemas, com trocas 

de livros e produções literárias.  
• Organização de jogral. 
• Realização de teatro de fantoches e dramatizações. 
• Exibição de filmes (vídeos/ DVDs). 
• Estruturação de programa de rádio, por alunos e professores. 
• Estruturação do “jornal falado”, seguindo os modelos da imprensa televisiva. 
• Atividades com músicas. 
• Confecção manual de livros (histórias de alunos). 
• “Agendamento” de aulas, por professores de todos os componentes curriculares, 

para trabalho interdisciplinar. 
• Confecção de painel publicitário (“Li e gostei desta obra!”)  
• Desenvolvimento de atividades lúdicas em geral. 

 
3. Empréstimo de livros 
 O aluno é incentivado, sob orientação do professor, a escolher um livro de sua 
preferência, com o prazo de sete dias para devolução. (Observação: O prazo pode ser 
estendido, caso não haja reserva da obra por outro aluno.). Catálogos de editoras são 
também utilizados, para pesquisas de assuntos e títulos, confecção de marcadores e 
realização de sinopses de livros. 
 
4. Pesquisa 
 O professor da Sala de Leitura deve conhecer previamente o assunto a ser 
pesquisado e disponibilizar o material, auxiliando o aluno no processo. Deve combinar, 
com os professores das classes, novas maneiras de orientar alunos no período que 



antecede a pesquisa, estimulando a utilização de novas tecnologias. No caso específico 
da Rede de Ensino Municipal de São José dos Campos, pode-se dispor do Laboratório 
de Informática, como recurso suplementar. 
 
PROFESSOR DE SALA DE LEITURA 
ATRIBUIÇÕES: 

O professor de Sala de Leitura constitui-se em intermediário entre o livro e o 
leitor. Tem como uma das atribuições a de tornar a Sala de Leitura um ambiente 
atraente, representativo e dinâmico, atendendo com eficiência às necessidades dos 
alunos e dos professores. Seu maior papel é o de estimular a “leitura por prazer”, 
desenvolvendo a “hora do conto” em 01 hora/aula semanal. Para isso, deve promover 
exposições de trabalhos relacionados à leitura, considerando que a Sala de Leitura é um 
valioso centro de cultura. Para que desenvolva um trabalho coerente com a proposta 
pedagógica da unidade escolar, deve elaborar seu plano de trabalho em consonância 
com o Projeto Educativo da Escola, buscando articulação constante com os professores 
das diversas classes e componentes curriculares, elaborando seu horário de modo a 
atender todos os turnos de escola. 

No que se refere ao direcionamento do horário de pesquisa, o (a) professor (a) 
deve orientar os leitores sobre o uso da Sala de Leitura, como realizar uma pesquisa, 
como selecionar a bibliografia e consultar um dicionário; como apresentar um trabalho, 
entre outros procedimentos. Deve se manter atualizado, quanto aos lançamentos 
literários, principalmente, os infantis e juvenis, requisitados pelo alunado. 

Em relação à organização do espaço, o (a) profissional deve organizar a Sala de 
Leitura; efetuar registro do acervo e do empréstimo de livros; apresentar relatório das 
atividades desenvolvidas; cuidar da manutenção das obras literárias, providenciando 
reparos; solicitar atualização e enriquecimento do acervo à Secretaria Municipal de 
Educação. 

Os profissionais selecionados para esse tipo de trabalho, necessitam de formação 
acadêmica compatível e de atender ao perfil previamente exigido, com apresentação de 
proposta de trabalho. Há avaliação semestral do profissional, com apresentação de nova 
proposta a cada biênio. O Conselho de Escola é responsável: pela análise das propostas, 
e pela seleção dos professores, dessa forma, pais, professores, alunos e funcionários 
participam do processo seletivo. As normas, para atribuição e seleção de profissionais 
de Salas de Leitura, constam em portaria específica da Secretaria Municipal de 
Educação: Portaria 091/SME/2004. 
 A eficácia do programa deve-se ao trabalho coletivo, envolvendo educadores, 
alunos e demais funcionários das Unidades Escolares.  
 
DENOMINAÇÕES RECEBIDAS 
 Após pesquisa de preferência, as Salas de Leitura recebem nomes de autores, ou 
de pessoas envolvidas com atividades culturais. Os professores trabalham obras 
diversificadas e biografias, para seleção dos nomes. Ao término do trabalho, há votação 
entre os alunos. 
 As festas de “inauguração” e “denominação”, quando possível, contam com 
presença do (a) autor (a) que, além de ser homenageado (a), conversa com as crianças e 
jovens, oferece autógrafos, conta histórias e detalha sua trajetória como escritor(a).  
 
 
 



PERIODICIDADE DAS AÇÕES QUANTO À OFERTA DE LIVROS E/OU 
ATIVIDADES 
 Cada classe (Anos iniciais – 1º ao 5º ano/ Anos Finais – 6º ao 9º ano) possui um 
horário de leitura assegurado (50 minutos por semana). Os alunos possuem também, 
dentro do horário estipulado, 15 minutos para empréstimo de livros. 
 O horário do professor inclui, além dessas atividades, horários para pesquisa 
escolar, quando tem oportunidade de orientar seus alunos, na realização dos trabalhos. 
O professor de Sala de Leitura acumula funções administrativas, de planejamento e de 
organização do acervo. 
 Enfim, registramos a marca elementar da Sala de leitura, que se constitui em 
espaço de cultura e de transformações; de leitura e de releituras; de questionamentos e 
de respostas; de ilusões e de realidades; do individual e do coletivo; do histórico... 
Lugar de “transver” o mundo e a realidade... 
 
OS RETIRANTES 
Somos retirantes de nós mesmos... 
Retirantes de sonhos e ilusões... 
Sedentos e famintos de sonhos... 
Reticências... muitas reticências... 
Lacunas... seres transformados e transformantes ... 
Amantes... de um não sei quê que nos tira do sério! 
 
Somos a leitura que fazemos de nós mesmos... 
 
Seres mutantes e sensíveis... 
Entregues a... sonhos e delírios... 
Somos pintura e, ao mesmo tempo, sombra... 
... de nossas reflexões... 
Somos... enfim... um... 
mundo a ser lido... 
enormes pontos de interrogação, cercados por reticências... 
(... ? ...) 
(Mirian Menezes de Oliveira) 
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