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A percepção da função da leitura e da escrita tem reflexos diretos no ensino, assim 
como sua significação tem importância para os indivíduos, variando de acordo com 
a cultura de cada grupo social (SOARES, 2001). Essa visão das diferentes funções e 
significações de uso da linguagem, de acordo com o grupo pertencente, traz 
implicações pedagógicas no ato de ensinar. As reflexões sobre o ensino da leitura e 
da escrita têm nos levado a acreditar que, nesse trabalho, o cotidiano pedagógico 
deve buscar saídas em que o trabalho com a linguagem ultrapasse os limites da 
decodificação e seja também um veículo que promova a formação integral do 
indivíduo, aproximando–o de seu mundo interior e ampliando sua visão externa do 
mundo que o cerca (FERREIRO, 1999). O trabalho com diferentes gêneros textuais 
é, por excelência, um meio que possibilita desenvolver plenamente o sujeito–leitor, 
em uma dimensão mais ampla e rica (BRONCKART, 1999). Tendo em vista uma 
preocupação cada vez maior com a leitura e escrita desde as séries iniciais, 
propomos o relato de uma experiência que nos remete à compreensão e à 
formação do leitor, através de dois instrumentos utilizados diariamente: a Pasta de 
Leitura e o Clube de Leitores. Com o primeiro, estimulamos a leitura, a 
interpretação e compreensão de textos, ampliamos o vocabulário e a oralidade das 
crianças, além de apresentar os diferentes gêneros textuais, suas características e 
funções. Com o segundo, incentivamos o prazer pela leitura através dos diferentes 
gêneros literários, trabalhamos a capacidade de argumentação para escolha do 
livro, o reconto, a identificação das personagens da história e a exposição de 
pensamentos. Desta forma, apresentaremos nossos trabalhos com a Pasta de 
Leitura e o Clube de Leitores nos quais buscamos promover o desenvolvimento 
cognitivo, afetivo e linguístico de nossas crianças. 
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A percepção da função da leitura e da escrita tem reflexos diretos no ensino, assim 
como sua compreensão tem importância para os indivíduos ao possibilitar 
desenvolvimento pleno do sujeito-leitor, em uma dimensão de maior significação 
social e discursiva (Bronckart, 1999). No entanto, esta percepção varia de acordo 
com a cultura de cada grupo social (Soares, 2001). Essa visão das diferentes 
funções e representações de uso da linguagem, de acordo com o grupo 
pertencente, traz implicações pedagógicas ao ato de ensinar. 

As reflexões sobre o ensino da leitura e da escrita têm nos levado a acreditar que o 
cotidiano pedagógico deve buscar saídas para que o trabalho com a linguagem 
ultrapasse os limites da decodificação e seja, também, um veículo que promova a 
formação integral do indivíduo, aproximando-o de seu mundo interior e ampliando 
a visão externa do seu entorno. (Ferreiro, 1999).  

Neste sentido, é necessário o trabalho com diferentes gêneros textuais que 
possibilita o desenvolvimento do sujeito-leitor e contribui, também, na formação do 
escritor competente com a finalidade de oportunizar a efetiva participação social 
(PCN, 2000). Este trabalho, portanto, relata as experiências que nos remete à 



compreensão e à formação do leitor, através de dois instrumentos utilizados 
periodicamente em sala de aula: o Clube de Leitores e a Pasta de Leitura. Estas 
propostas são desenvolvidas na Educação Infantil, com crianças de 1 a 6 anos, 
aproximadamente, desde 2006, como parte da proposta na área de Linguagem do 
Colégio 7 de Setembro, situado na cidade de Fortaleza, Ceará. 

No Clube de Leitores incentivamos o prazer pela leitura através dos diferentes 
gêneros literários, trabalhando a capacidade de argumentação para escolha do 
livro, o reconto, a identificação das personagens da história, a exposição de 
pensamentos, de quem são o autor e o ilustrador, além de oportunizar o diálogo 
entre família-aluno-escola, estreitando as relações entre os sujeitos mediados pela 
literatura infantil. 

Com o segundo, estimulamos a leitura, a interpretação e compreensão de textos, 
ampliamos o vocabulário e a oralidade das crianças, além de apresentar os 
diferentes gêneros textuais, suas características e funções.  

Essas propostas didáticas promovem situações de interação entre leitores-
escritores de diferentes faixas etárias, além de possibilitar a conscientização de 
crianças desde pequenas sobre a importância, o valor e a necessidade de ser um 
leitor competente, autônomo, com claros propósitos de comunicação e de 
recomendação, fortalecendo o sentido da responsabilidade compartilhada, dos 
cuidados e utilização adequada dos livros.  

Compreendemos que aprender algo significativo sobre os textos ou histórias, 
organizar o pensamento e oralidade de maneira coerente, com uma breve 
informação ou uma eficaz argumentação sobre eles, supõe um longo caminho de 
leitura, produção e reflexão. Esta proposta possibilita o desenvolvimento cognitivo, 
lingüístico e afetivo de nossas crianças, preparando na formação do sujeito leitor e 
escritor, que não apenas localiza as informações escritas, mas é apto a identificar a 
idéia geral do texto. 

A FORMAÇÃO DO LEITOR E ESCRITOR COMPETENTE. 

A escola tem como principal missão ensinar e por que não dizer, ensinar a 
aprender

Nessas relações, nos damos conta de que modificamos nosso modo de viver, o 
modo dos nossos alunos interagirem com o mundo e as coisas ao seu redor e 
somos o intermediário dessas relações para que o educar seja algo lúdico e 
prazeroso, passando a ser o saber compartilhado. 

. Analisando essa colocação ensinar significa pensar sobre o desafio que se 
coloca em relação às suas finalidades: refletir sobre a Educação e seu campo 
específico de atuação, a relação entre ensino-aprendizagem e a relação professor-
aluno. 

Na sala de aula, o professor é o mediador privilegiado da aprendizagem do aluno. E 
para que essa mediação se consolide, é preciso que ele construa seu conhecimento 
didático e possa analisar o universo de sua sala. È necessário que valorize os 
conhecimentos advindos da sua turma, articule a teoria à prática, formule situações 
formativas instigadoras para a trans

No entanto, em consonância com a perspectiva teórica de Vygotsky, consideramos 
também os instrumentos e os signos elementos mediadores. E este instrumento é 
um objeto social e mediador da relação entre o indivíduo e o mundo, ou seja, 
ferramentas que nos auxiliam nas ações concretas, Embora o homem, 

-formação[1] dos seus alunos e tome a sua 
prática como objeto de análise e reflexão constantes.  



diferentemente dos animais, utilize esses instrumentos tendo a consciência do seu 
uso e da sua função mediadora e desenvolva sua relação com o meio num processo 
histórico-cultural.   

Com o aperfeiçoamento de criação dos instrumentos, o homem criou os signos. 
Estes, diferentes dos instrumentos, agem dentro do indivíduo, se desprendem do 
mundo real. E são interpretados como representação da realidade podendo referir-
se a elementos ausentes do espaço e do tempo presente. Segundo Vygostky, os 
processos de mediação são construídos ao longo do desenvolvimento do indivíduo e 
o processo de internalização consiste na utilização dos signos transformados em 
processos internos de mediação (Oliveira, 1993). 

Todas as crianças passam por esse processo filogenético, ou seja, o mesmo 
processo do ser humanizado, que considera o homem como ser ativo, social, 
histórico e criativo. O aprendizado na escola produz algo de novo no 
desenvolvimento infantil e quando organizado adequadamente, desencadeia 
processos que não ocorreriam espontaneamente. Por isso "o bom aprendizado é 
somente aquele que se adianta ao desenvolvimento" (Oliveira, 1995:29-30). 

Dessa forma, a criança é agente de seu desenvolvimento e o professor, para ela 
tem o papel de mediador, provocando conflitos e desequilíbrios. Nessa 
compreensão, a escola é o espaço ideal para a criança ser constantemente 
estimulada a agir, descobrir e, portanto, construir seu conhecimento. A fonte do 
conhecimento está na variedade de situações concretas que a criança tem 
oportunidade de vivenciar e, também, na organização lógica que sua interação com 
o ambiente vão assumindo em seu pensamento. Cabe a escola, tendo como 
mediador o professor: 

• Aumentar as possibilidades de aprendizado, pois os processos de aprendizagem e 
as fases do desenvolvimento da criança são resultados das inúmeras experiências 
vivenciadas individualmente dentro da coletividade. 

• Diversificar as atividades em sala de aula, promovendo vários tipos de 
aprendizagem. Os alunos precisam ser expostos a situações desafiadoras para 
construir e reconstruir seus conhecimentos, de forma a ser possível elaborar 
conceitos, diferentes relações sociais, atitudes e procedimentos. 

• Ajudar aos alunos/alunas a refletirem sobre os próprios processos de 
desenvolvimento e aprendizagem. Oportunizando momentos de discussão sobre as 
experiências que temos para a construção do conhecimento, considerando suas 
transformações e contribuições na formação do sujeito autônomo. 

A atividade pedagógica educacional demanda um conjunto de decisões 
metodológicas para o planejamento de práticas pedagógicas em torno da leitura e 
da escrita. A formação do aluno - sujeito leitor - deve estar explícita no projeto 
político-pedagógico, na organização de espaços para o incentivo a leitura 
(bibliotecas, salas de leitura), na aquisição e renovação constante de novos títulos 
e na formação dos seus professores para essa prática, ampliando sua cultura e 
tornando-os sujeitos ativos desse processo.  

A formação do sujeito leitor-escritor não acontece em um ano, em uma idade 
específica, muita menos em uma série e uma área. O trabalho com a linguagem e a 
formação desse sujeito que gosta de ler, de escrever e é capaz de refletir sobre 
suas produções e relatos orais é um processo contínuo e construtivo.  



Inserido nesse processo, está o professor, que possui a função de mediar o 
conhecimento e utilizar suas inquietações para buscar novos caminhos de 
intervenção, como oportunidade de desenvolver a criatividade, o saber e a 
experiência desse aluno que descobre o mundo através da leitura. Compreender a 
necessidade de uma mediação planejada, aprofundar os conhecimentos teóricos e 
práticos acerca desse processo de mediação e formação do leitor e escritor 
competente, deve ser os principais objetivos de um professor, pois "a relação entre 
a prática pedagógica e os referenciais teóricos são complexos e intricados, e não é 
possível reduzí-las a um simples rótulo" (Ferreiro, 1993:43).  

O CAMINHO PERCORRIDO: PARTILHANDO OS PROCEDIMENTOS 

Dentre tantos percursos teóricos e abordagens apresentados, elegemos a área de 
Linguagem para iniciar um universo de reflexões e análises na formação desse 
sujeito leitor e escritor. A composição do modo de ver o objeto de investigação 
trouxe, além das informações sobre as metodologias escolhidas, os pontos de vista, 
a história de vida, os conhecimentos, as crenças e os valores dos elementos 
mediadores desse processo: escola, professor, aluno e a família.  

Assim, desde o início do processo até a execução das propostas didáticas 
apresentadas, a sala de aula - locus

A leitura e a formação do leitor competente, dessa forma, assumem um papel 
fundamental na proposta da Educação Infantil. A leitura de diversos textos, de 
livros e a contação de histórias feita diariamente pelos professores de todos os 
níveis, influenciam diretamente no prazer e no desejo dessa criança leitora. 

 da prática dos professores - tornou-se um 
espaço complexo e dinâmico de investigação e aprendizagem das práticas 
pedagógicas em leitura e escrita. E poderá ampliar seu espaço pedagógico até a 
casa da criança ao possibilitar momentos de descoberta e aprendizagem por meio 
da literatura infantil 

Como forma de desenvolver ações sistemáticas que iniciassem a aprendizagem das 
práticas sociais de leitura e escrita, desenvolvendo o hábito da leitura, bem como a 
ampliação das competências do leitor de texto literário, com crianças desde muito 
pequenas, a equipe pedagógica juntamente com uma assessoria externa, criou 
duas propostas didáticas: o Clube de Leitores e a Pasta de Leitura. 

O Clube de Leitores consiste em uma atividade permanente (projeto anual), com os 
objetivos acima citados e a perspectiva de ampliar a cultura escrita da criança. Esta 
proposta ocorre a cada quinzena, quando em sala as crianças escolhem um livro 
para ser lido pela família ou com a família, sem nenhuma solicitação de ficha de 
leitura ou registro escrito. O Clube de Leitores ganha forma com a roda de leitura 
feita em sala de aula no retorno dos livros. Durante toda semana, os professores 
escutam relatos dos seus alunos sobre o livro lido com a família. Muitas vezes, os 
pais emitem suas opiniões sobre o livro ou sobre o momento de leitura da história, 
registrando através de bilhetes via agenda ou relatos orais aos professores. Estes, 
muitas vezes, convidam os familiares a fazerem a contação da história lida em sala 
de aula, incentivando ainda mais os alunos a relação família/escola. 

Além de somar com os objetivos previstos na leitura, esta proposta permite que a 
criança faça suas indicações para os amigos, desenvolva sua capacidade de análise 
e crítica, a manifestação de preferências e até, uma nova forma de comunicação 
através da apreciação literária.  

É necessário ressaltar a contribuição dos professores para atingir o objetivo 
principal do Clube de leitores, que está intrinsecamente relacionado à satisfação do 



ato de ler. O prazer de ler se inicia com os próprios professores da Educação 
Infantil, e está presente desde os momentos de escolha dos livros. Esta selação 
do acervo pressupõe um livro com material de leitura rico, bem ilustrado, com 
roteiro de qualidade e vocabulário desafiador, de acordo com cada faixa etária. 
Estes critérios e cuidados na seleção dos livros estão baseados observação de que 
"não se formam bons leitores oferecendo materiais de leitura empobrecidos, 
justamente no momento em que as crianças são iniciadas no mundo da escrita" 
(PCN, 2000:36). 

Muitas vezes, após compartilhar momentos de prazer e alimentar o entusiasmo 
pela leitura, os professores realizam outras atividades: listar os livros da sala, fazer 
leituras do título, pesquisar sobre o autor e ilustrador, ilustrar a parte preferida, 
organizar resenhas (dependendo da faixa etária) e cartazes demonstrativos dos 
livros lidos pelas crianças.  

A proposta didática da Pasta de Leitura foi construída pela escola com o objetivo 
contribuir no processo de formação do conhecimento da criança no campo da 
linguagem, a fim de colocá-la no papel de leitor e para que possa estabelecer uma 
relação entre o que é falado e o que está escrito. 

Através dessa proposta, apresentamos às crianças uma diversidade de gêneros 
textuais, possibilitando "ao aluno aprender linguagem a partir da diversidade de 
textos que circulam socialmente" (PCN, 2000:30). Os diferentes gêneros textuais 
trabalhados servirão como subsídio ao longo do processo de alfabetização das 
crianças para que a produção de textos  corresponda à intenção comunicativa, ou 
seja, para que na produção escrita a criança possa usar e compreender qual gênero 
é mais adequado as diferentes situações sociais. Em geral, são textos curtos que 
despertam o interesse delas, o que possibilita a fácil memorização, de acordo com o 
objetivo de leitura de cada faixa etária. Os gêneros mais freqüentes são: parlendas, 
quadrinhas, canções, poemas, adivinhações, trava-línguas, receitas e listas. Para as 
crianças de 5 e 6 anos (cursando o 1º ano do ensino fundamental), inserimos 
textos mais longos e que exigem a interpretação após a sua leitura, como: textos 
informativos (jornais, revistas, institucionais), biografias, narrativas, entre outros.  

A Pasta de Leitura também segue quinzenalmente e, diferentemente do Clube de 
Leitores, os professores trabalham os textos em sala de aula, realizando diferentes 
estratégias de leitura e escrita, possibilitando às crianças a memorização, 
ampliação de vocabulário, escuta atenta, identificação de palavras chaves, 
ordenação das partes que compõem os textos, estudo e categorização das suas 
características, entre outras.  

Durante o ano letivo, os alunos arquivam seus textos na pasta específica para esse 
fim e, ao final de cada semestre, avaliam a sua aprendizagem, através da 
reorganização dos textos lidos e trabalhados, compartilham os preferidos para ler 
novamente. No 1º ano do ensino fundamental, nos anos de 2006 a 2009, ao final 
de cada bimestre, realizamos uma oficina de leitura, com a apresentação dos textos 
preferidos do aluno e/ou do grupo, em um pequeno auditório, para trabalhar a 
leitura em público.  

Esse instrumento também é enviado para casa e a família é orientada a deixar a 
criança "ler" por conta própria, já que na maioria das vezes, o texto foi 
memorizado, não se limitando os familiares apenas ao texto novo da pasta, mas 
permitindo que a criança escolha algum antigo, nela contido. Para aquela criança 
que só reconhece o texto com base nas imagens é necessário orientar que ela 
identifique palavras, leia o texto como souber, aponte com o dedo o que está 
escrito e, principalmente, possa se deliciar com o texto. No caso das receitas 



culinárias, por exemplo, pedimos que as famílias façam com seus filhos o que está 
prescrito, seguindo os procedimentos detalhados. 

Em cada nível de ensino, desde o Infantil 1 ao 1º ano do Ensino Fundamental 
(idades de 1 a 6 anos, aproximadamente), as mediações e as estratégias se 
intensificam e se tornam mais desafiadoras, pois é também observável o aumento 
do interesse, da curiosidade e da disponibilidade das crianças para ler e escrever.  

Nesta visão, aprender a ler e escrever faz parte de um longo processo ligado à 
participação das crianças em práticas sociais. Este processo que inclui a leitura, a 
escrita e a comunicação oral. E, desta forma, a proposta curricular da área de 
Linguagem da nossa escola, no segmento da Educação Infantil, ganhou um novo 
olhar. Ao considerar que as crianças desde muito pequenas, já possuem um 
conhecimento sobre a língua escrita, ainda que não sejam leitores e escritores 
convencionais quando entram na escola. Isso é conhecimento garantido que 
quando desprezamos as possibilidades de leitura e escrita estamos deixando de 
contribuir de forma significativa para que ela se aproprie da linguagem e faça uso 
da mesma com competência, com sentido, criticidade e liberdade de expressão. Ou 
mesmo quando não valorizamos o mundo das informações e sua função social 
desde as primeiras experiências da criança com a linguagem oral e escrita. 

Tais propostas didáticas oportunizam as crianças vivências com materiais impressos 
diversos, democratizam o acesso aos gêneros textuais e ao mundo letrado. 
Pressupõem que os textos sejam lidos e escritos porque atendem a uma finalidade, 
porque têm uma função social e não para ensinar letras soltas e sílabas.  

Crianças que vivem em ambientes letrados, não só se motivam para ler e escrever, 
mas começam, desde cedo, a ter contato com diferentes textos que circulam ao seu 
redor, começando a pensar sobre as finalidades, os estilos, os usos e as funções.  

Acreditamos que as dimensões cognitivas, sociais e culturais exercem influências no 
domínio da leitura e da escrita, por essa razão se fez necessária a criação e 
execução das duas propostas didáticas, que englobam a formação do sujeito leitor 
e escritor, a conquista da base alfabética, a análise e reflexão sobre a língua que 
trata de seus usos e formas. 

A IMPORTÂNCIA DO TRAJETO PERCORRIDO 

A leitura e a escrita servem para compreender o mundo que nos cerca e 
desenvolver da capacidade que o homem adquiriu em falar e compreender o que os 
outros falam. Na nossa cultura, talvez, a maior responsável por esse aprendizado é 
a escola, sendo assim, cabe ao professor, como mediador direto, proporcionar 
significados a um texto e ativar os conhecimentos que o leitor já dispõe.  

As propostas apresentadas, Clube de Leitura e Pasta de Leitura, mostram que essa 
aprendizagem é possível por toda a vida, já que somos continuamente capazes de 
melhorar nossa capacidade de ler e escrever.  

A dedicação à leitura e escrita é muito importante no mundo atual. Não basta 
apenas decodificar um texto. Quando uma criança aprende a ler e a escrever 
começa a dominar o mundo que a cerca, aprendendo aos poucos e mostrando que 
precisa ser um leitor autônomo.  

Assumimos uma proposta pedagógica baseada na perspectiva sócio-construtivista e 
compreendemos que a formação do leitor e escritor é um processo contínuo, que 
acontece de forma conceitual, ou seja, há uma construção por parte do sujeito que 



aprende. A criança pensa, elabora hipóteses e essa concepção supera a idéia de 
que é necessário uma sala, ou determinar uma idade para começar a se incentivar 
o prazer pela leitura e escrita. 

O professor como mediador direto nessa formação, precisa realizar atividades que 
promovam situações de interação entre leitores-escritores de diferentes faixas 
etárias. Propor as crianças desde pequenas, que resolvam problemas como usuário 
da leitura, quer individualmente, em grupo ou com a professora, conscientizando-
as da importância, do valor e da necessidade de se tornar um leitor competente. 

Tendo como base a perspectiva de criança como sujeito ativo na construção de 
conhecimentos, que não precisa ficar esperando que o adulto lhe dê tudo pronto, 
mas participe dos momentos de leitura com ela, o trabalho nessas duas propostas 
apresentadas objetiva a criação de condições para a formação de usuários 
competentes, autônomos e críticos da língua. Isso acontece na ação e interação, a 
criança vai se tornando capaz de apreender o mundo que a rodeia, de forma cada 
vez mais apurada, participativa e significativa. 
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[1] Que trata não apenas de formar o sujeito-leitor, mas re-siginificar 
constantemente esta formação. 


