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RESUMO 

 

 
Este trabalho aborda a formação de leitor na escola e tem como foco a criança do 4º 
ano do Ensino Fundamental. Trata-se de uma pesquisa descritiva bibliográfica, com 
base em textos de especialistas a respeito da temática, como por exemplo: Bordini e 
Aguiar; Lajolo; Zilberman; Freire; Silva e outros. Nessa perspectiva, o trabalho 
estrutura-se em três capítulos: o primeiro capítulo apresenta a história da escrita, 
oralidade e leitura desde os primeiros registros até hoje. O segundo capítulo 
caracterizará a criança do 4º ano do Ensino Fundamental com embasamento na 
nova LDB, também discute qual é o nível de desenvolvimento que esse aluno se 
encontra, como deve trabalhar com ele a leitura e quais são os gêneros da língua 
oral e escrita adequados para essa fase. Por último, o terceiro capítulo apresenta 
como formar leitores na escola e quais as estratégias pedagógicas que podem ser 
utilizadas, tais como a biblioteca e a hora do conto, mediado pelo professor com  o 
propósito de formar leitores. 
 
Palavras-chave: Leitura. Formação do leitor. 4º ano do Ensino Fundamental.  
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ABSTRACT 

 

 

This work addresses the formation of reader at school and focuses on the 
child's 4th year of elementary school. This is a bibliographic descriptive 
research based on texts by experts on the theme, such as: Bordini and 
Aguiar; Lajolo; Zilberman; Freire; Silva and others. In this perspective, the 
work is divided into three chapters: the first chapter presents the history of 
writing, reading and speaking skills from the earliest records to today. The 
second chapter will characterize the child's 4th year of elementary school 
with basement in the new LDB also discusses what is the level of 
development that the student is, how to work with the reading and what are 
the genres of oral and appropriate written for this phase. Finally, the third 
chapter presents how to train readers in school and what teaching 
strategies that can be used, such as the library and storytelling, mediated 
by the teacher for the purpose of educating readers. 
 
Keywords: Reading. Formation of the reader. 4th year of elementary school.  
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INTRODUÇÃO  

 

A leitura na formação do aluno dos Anos Iniciais é imprescindível, pois 

favorecerá sua maturidade psicológica, desenvolverá sua imaginação, a capacidade 

de interpretar e compreender os textos, obter conhecimento e ser uma possibilidade 

de lazer. 

A Leitura é uma fonte de estimulação para a criança, um item que desperta 

curiosidade, dando oportunidade a novas experiências, e concedendo-lhes um 

desenvolvimento psicológico sadio. Por isso, quando o professor for trabalhar com 

as crianças é importante considerar o seu nível de desenvolvimento. 

O Ensino Fundamental é o momento em que as crianças irão se tornar 

leitoras, e para que isso ocorra também deve haver o estímulo da escola e dos 

professores, para que a leitura torne-se um prazer e não uma obrigação. 

A criança do 4º Ano do Ensino Fundamental já compreende e executa 

atividades de leitura e escrita, passando a escrever alfabeticamente e com maior 

independência.  

Este trabalho tem por objetivo investigar a importância de se trabalhar a 

leitura com as crianças que está em formação, em especial as do 4º ano dos Anos 

Iniciais. A pesquisa é de caráter bibliográfico e busca caracterizar como se 

desenvolve a leitura na sociedade e, posteriormente, o reflexo disso na escola, ou 

seja, como a escola influencia e atua na formação de leitores no 4º ano do Ensino 

Fundamental.  

O trabalho abordará o tema subdividindo-se em três capítulos. O primeiro se 

constituirá pela história da oralidade, da escrita e da leitura, diferenciando-as; 

apresenta uma breve ideia quanto ao desenvolvimento da escrita, apresentando 

seus tipos, como, por exemplo, a mnemônica ou representativa, a ideográfica, etc. 

Aborda também o ato de ler, os três níveis de leitura e as funções dos textos 

literários e os nãos literários.  

O segundo capítulo tem como finalidade informar as etapas em que os alunos 

deverão passar, a alteração da idade de 7 para 6 anos, na inserção da criança na 

escola, bem como a ampliação da duração do Ensino Fundamental para 9 anos. 

Aborda, ainda, os estágios de desenvolvimento da personalidade e da leitura que 

devem ser considerados para o trabalho na escola.  
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O terceiro capítulo trata da formação de leitores na escola, esclarecendo as 

formas indicadas por autores de como a escola precisa trabalhar a leitura com seus 

alunos, com as devidas adequações, bem como, a influência da idade, da 

escolaridade e do sexo, também relacionando com os seus interesses e depois, 

gradativamente, inserindo obras novas.  

Esse capítulo, ainda discute a necessidade de como a biblioteca escolar será 

vista pelo aluno, considerando o conforto, a tranquilidade do ambiente, levando em 

conta até mesmo a disposição das janelas daquele ambiente e, principalmente, as 

estratégicas pedagógicas de incentivo a leitura como, por exemplo, a Hora do Conto 

que favorece o encontro da criança com o livro e, portanto, sua formação como 

leitora. 

Por fim, a compreensão de que a leitura contribui para a formação da criança, 

em especial, nos Anos Iniciais e que a escola tenha a obrigação de estar 

comprometida em buscar estratégias contínuas para inserir o aluno no mundo da 

leitura. 
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CAPÍTULO I 

1 ORALIDADE, ESCRITA E LEITURA: A TRAJETÓRIA DA HUMANIDADE 

 

De acordo com Bortolin (2010), há uma característica que diferencia a 

oralidade da escrita, na oralidade não precisa de uma autoria já o texto escrito sim, 

pois “[...] toda fala escrita ou oral tem a sua especificidade. A escrita, por exemplo, 

congela um texto e a oralidade dispersa [...]”. 

 

A oralidade, a escrita e as imagens são linguagens que convivem, 
mantendo suas importâncias específicas. Uma não desmerece a outra: 
complementa-a. Na vida, mesmo no mundo contemporâneo, cada 
linguagem tem sua parcela de contribuição para a interação dos homens, 
qualificando as relações (BORTOLIN, 2010 apud GREGÓRIO FILHO, 1999, 
p.40). 

 

Com a necessidade de registrar os acontecimentos e a comunicação com o 

outro, a escrita teve seus primeiros aparecimentos em um momento histórico “[...] 

caracterizado pelo desenvolvimento simultâneo de uma série de elementos diversos, 

a que chamamos civilização [...] Como afirma Gelb, a escrita existe somente em uma 

civilização e uma civilização não pode existir sem a escrita” (BARBOSA, 1994 apud 

GELB, 1952/1985, p.34). 

De acordo com Barbosa (1994), a pintura precedeu à escrita, utilizavam-se 

símbolos, por meio dela veio a facilitar a comunicação para aqueles povos que 

tiveram sua origem no momento em que o homem começa a transmitir e comunicar 

seus pensamentos e sentimentos. 

A escrita então evoluiu para uma escrita mnemônica ou representativa em 

que o desenho representava o mesmo objeto ou ser, no qual esse sistema de 

representação era o mesmo para que todos os homens pudessem compreender as 

suas comunicações, “[...] à etapa mnemônica ou representativa segue-se a 

logografia: um desenho do sol significa ‘sol’, mas também ‘brilhante’, ‘branco’ ou 

‘dia’. A mesma representação assume significados associados” (BARBOSA, 1994, 

p.35). 

O passo decisivo para o desenvolvimento da escrita foi com os sumérios, a 

Suméria é considerada o berço da escrita e o “[...] primeiro registro que se conhece 

é uma pequena lápide, encontrada nos alicerces de um templo em Al Ubaid. O 
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construtor do templo escreveu nela o nome do seu rei. Esse rei pertenceu a uma 

dinastia entre 3150 e 3000 A.C” (BARBOSA, 1994, p.35). 

A escrita era ideográfica, composta de sinais que representavam ideias e não 

palavras, “[...] assim o desenho de um pé humano significa ‘pé’, ‘caminhar’, ‘estar em 

pé’, ou se tiver algum sinal adicional passa a significar ‘apressar-se’, ‘carregar’, 

‘alicerce’” (BARBOSA, 1994, p.35). 

A partir do momento em que o Estado e a economia dos sumérios passaram 

a transportar as mercadorias do campo para a cidade e vice-versa, tornou-se 

indispensável o registro certo das mercadorias, “[...] como registrar os nomes das 

pessoas e mercadorias de forma exata, para evitar confusões nos registros, já que 

os sumérios usavam uma escrita associativa ou logográfica.” (BARBOSA, 1994, 

p.35). Assim, a escrita evolui para uma fase cuneiforme, em que os nomes eram 

representados por desenhos dos sons.  

 

Os cuneiformes são sinais gráficos em forma de cunha, traçados em tijolos 
de argila por meio de instrumentos de metal. Esses sinais são em grande 
parte silábicos. À representação gráfica (desenhada) dos sons chamamos 
de hieróglifos (do grego hiero = sagrado; ghiphein = escultura, gravação – 
era desta forma que os gregos denominavam a escrita egípcia) (BARBOSA, 
1994, p.35-36). 

 

A ideia de escrita dada pelos sumérios fez com que se estendesse por todo o 

Oriente, se expandindo para o oeste até o Egito, em que a mesma recebeu uma 

grande influência nas produções artísticas e religiosas. Como as condições 

ambientais era diferente da Suméria, isso fez com que as duas regiões tivessem 

algumas diferenças, entre elas a pedra cantaria com o tijolo de argila e outra 

diferença é o papiro, pois ele “[...] é uma espécie de caniço e os egípcios 

aproveitavam suas hastes, cortando-as em longas tiras, fabricando um papel 

amarelo, macio e resistente [...]” (BARBOSA, 1994, p.36), e passaram a escrever 

sobre ele com uma pena de caniço molhada em uma tinta feita de fuligem e água, 

engrossada com goma.  

Os gregos desenvolveram o alfabeto, que surgiu a partir de representações 

silábicas herdada do povo semítico ocidental, que conquistou a civilização, 

espalhando-se pelo planeta. “Em resumo, podemos assinalar três grandes avanços 

na construção histórica da escrita: o principio sumério de fonetização; a escrita 

silábica semítica ocidental; o alfabeto grego” (BARBOSA, 1994, p.37). 
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Com todos esses avanços, a oralidade também avançou junto com ela, 

segundo Bajard (2001), a invenção da escrita ocorreu não para duplicar o oral, mas 

para completá-lo.  A escrita é diferente da língua oral, o que foi falado, é falado 

definitivamente, não tem como voltar atrás e a escrita tem a possibilidade de olhar e 

deslizar para frente e para trás ou saltar para o outro parágrafo. 

A forma que usamos a fala no nosso cotidiano pode ser a forma culta, gírias 

ou costumes, diferentemente da escrita que tem uma regra a ser seguida. “A escrita 

é mais conservadora que a língua falada e tem um poder restritivo sobre o 

desenvolvimento natural de um idioma” (BARBOSA, 1994, p.38) 

 

[...] a palavra falada morre no momento em que é pronunciada e somente 
pode ser recapturada se mantida na memória [...] em contraste como os 
olhos podem mover-se para frente e para trás no texto escrito. O leitor 
comanda o tempo, pode atentar para várias palavras ao mesmo tempo [...] 
(SMITH, 2003, p.54). 

 

De acordo com Smith (2003) dependendo onde será utilizada a fala ou o texto 

impresso elas tendem a variar, a língua e a escrita são para os diferentes objetivos, 

“[...] o fato de existirem diferenças entre a linguagem falada e a escrita, elas são 

geralmente utilizadas para diferentes finalidades [...]” (SMITH, 2003, p.53). 

 

1.1 O QUE É LER 

 

De acordo com Freire (1986), o ato de ler começa muito cedo, desde quando 

nascemos e temos contato com o mundo que nos cerca. São absolutamente 

significativas, as experiências vividas quando ainda não lemos as palavras. 

Observem-se as palavras de Freire no texto a seguir: 

 

[...] o sítio das avencas de minha mãe-, o quintal amplo em que se achava 
tudo isso foi o meu primeiro mundo. [...] aquele mundo especial se dava a 
mim como o mundo de minha atividade perceptiva, por isso mesmo como o 
mundo de minhas primeiras leituras. Os "textos", as "palavras", as "letras" 
daquele contexto - em cuja percepção me experimentava e, quanto mais o 
fazia, mais aumentava a capacidade de perceber - se encarnavam numa 
série de coisas, de objetos, de sinais, cuja compreensão eu ia apreendendo 
no meu trato com eles nas minhas relações com meus irmãos mais velhos e 
com meus pais. [...] no canto dos pássaros [...] na dança das copas das 
árvores [...] faziam parte igualmente os animais [...] Daquele contexto - o do 
meu mundo imediato - fazia parte, por outro lado, o universo da linguagem 
dos mais velhos, expressando as suas crenças, os seus gostos, os seus 
receios, os seus valores. Tudo isso ligado a contextos mais amplos que o 
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do meu mundo imediato e de cuja existência eu não podia sequer suspeitar. 
Fui alfabetizado no chão do quintal de minha casa, à sombra de 
mangueiras, com palavras do meu mundo e não do mundo maior dos meus 
pais (FREIRE, 1986, p.13-16). 

 

O ato de ler não é meramente a decodificação das palavras ou da linguagem 

escrita, mas sim o que a precede, a leitura de mundo, as experiências vivenciada 

enquanto ser. “Refiro-me a que a leitura do mundo precede sempre a leitura da 

palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele” (FREIRE, 1986, 

p.22).  

De acordo com Martins (1993) ler vai além da escrita, só o fato de estarmos 

olhando alguém, está fazendo uma leitura desta pessoa. “Certamente aprendemos a 

ler a partir do nosso contexto pessoal” (MARTINS, 1993, p.15)  

Cada indivíduo lê ao seu modo “[...] às vezes não resisto a tentações de tocá-

los, cheirá-Ios, fazê-los funcionar [...] Estou lendo com meus sentidos, minhas 

emoções, meu intelecto” (MARTINS, 1993, p.37-38). 

Segundo Martins (1993) existe alguns níveis de leitura que se realizam ao 

mesmo tempo, não individualmente, entre eles estão à leitura sensorial, leitura 

emocional e a leitura racional.  

A leitura sensorial é a relação que a criança tem com o mundo em seus 

momentos iniciais da vida podendo assim interpretar o mundo adulto ao qual precisa 

aprender para sobreviver. “A leitura sensorial vai, portanto, dando a conhecer ao 

leitor o que ele gosta ou não, mesmo inconscientemente, sem a necessidade de 

racionalizações, justificativas, apenas porque impressiona a vista, o ouvido, o tato, o 

olfato ou o paladar” (MARTINS, 1993, p.42). 

E para a criança, antes de ser um livro, um texto escrito é primeiramente um 

objeto, que tem cor, forma, textura e cheiro diferente de outros brinquedos e esse 

primeiro contato de folheá-lo, abrir e fechar é fundamental. 

  

[...] E esse jogo com o universo escondido num livro vai estimulando na 
criança a descoberta e aprimoramento da linguagem, desenvolvendo sua 
capacidade de comunicação com o mundo. Surgem as primeiras escolhas: 
o livro com ilustrações coloridas agrada mais; se não contem imagens, atrai 
menos (MARTINS, 1993, p.43). 

Na leitura emocional é quando deixamos de ler apenas com os sentidos e 

passamos a ler com emoção, “[...] emerge a empatia, tendência de sentir o que se 

sentiria caso estivéssemos na situação e circunstâncias experimentadas por outro, 
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isto é, na pele de outra pessoa, ou mesmo de um animal, de um objeto, de uma 

personagem de ficção [...]” (MARTINS, 1993, p. 51-52). 

Com essa leitura, nós somos capazes de termos lembranças boas ou 

desagradáveis assim como Martins afirma: 

 

Muitas vezes descobrimos, gravadas em nossa memória, cenas e situações 
encontradas durante a leitura de um romance, de um filme, de uma canção. 
E sentimos que elas, com o passar do tempo, se tornaram referências de 
um período especial de nossas vidas, cheio de sonhos e aspirações. 
Ocorrem também lembranças mais prosaicas e desagradáveis. Imaginem 
um texto lido as pressas para realizar uma prova. Tudo nele aborrece ou 
preocupa por ter-se que dar conta de seu conteúdo, provavelmente 
devendo-se ainda encontrar-Ihe qualidades. Na verdade pouco ou nada é 
elaborado. A leitura pode até se tornar insuportável; um verdadeiro exercício 
de angústia [...] (MARTINS, 1993, p. 50-51) 

  

De acordo com Martins (1993, p.52) “A criança tende a ter maior 

disponibilidade que o adulto pelo simples fato de, em princípio, tudo lhe ser novo e 

desconhecido e ela precisar conhecer o mais possível a fim de aprender a conviver 

com esse mundo [...]”, ela é mais receptiva e espontânea para expressar a suas 

emoções e empatias. 

O último nível de leitura que Martins (1993, p.62) nos mostra é a leitura 

racional, em que o leitor tem a capacidade de analisar, refletir, compreender, 

questionar e atribuir significados ao texto de uma forma mais crítica.  

 

Importa, pois, na leitura racional, salientar seu caráter eminentemente 
reflexivo e dinâmico [...] que o leitor sai de si, em busca da realidade do 
texto lido [...] uma visão da própria história do texto estabelecendo-se, 
então, um diálogo entre este e o leitor com o contexto no qual a leitura se 
realiza [...] A leitura racional acrescenta à sensorial e à emocional o fato de 
estabelecer uma ponte entre o leitor e o conhecimento, a reflexão, a 
reordenação do mundo objetivo, possibilitando-lhe, no ato de ler, dar sentido 
ao texto e questionar tanto a própria individualidade como o universo das 
relações sociais (MARTINS, 1993, p.65-66). 

 

Segundo Martins (1993), os níveis estabelecem uma relação mútua, “[...] 

Deve, pois, ficar claro não haver propriamente uma hierarquia; existe, digamos,uma 

tendência de a leitura sensorial anteceder a emocional e a esta se suceder a 

racional, o que se relaciona com o processo de amadurecimento do homem [...]” 

(MARTINS, 1993, p.77). 
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Esse amadurecimento é fundamental para a leitura, pois, os olhos não 

servem somente para ler o que está a sua frente, ele observa e coleta dados para o 

cérebro, “[...] o cérebro determina o que e como vemos [...]” (SMITH, 2003, p.84).  A 

leitura necessita de alguma informação passando pelos olhos e indo para o cérebro. 

 

[...] O conhecimento da linguagem relevante é essencial para a leitura, mas 
você não pode esperar encontrá-lo na página impressa. Ao contrário, este 
conhecimento é uma informação que você já deve possuir, por trás dos 
globos oculares [...] se o chamarmos de informação não visual ou 
‘conhecimento prévio’ [...] Existem outros tipos de informação não visual, 
além do conhecimento da linguagem. O conhecimento sobre o assunto é 
igualmente importante [...] (SMITH, 2003, p.85). 

 

Se o leitor obtiver muitas informações não visuais por de trás dos glóbulos 

oculares menos ele precisará de informações visuais e assim reciprocamente. As 

leituras se tornam cada vez mais fáceis quando temos um conhecimento prévio do 

assunto. 

 

[...] Em cada caso, a diferença nada tem a ver com a qualidade da 
informação visual disponível na impressão, mas com a quantidade de 
informação não visual que o leitor traz para o ato de ler. Quanto menos 
informação não visual o leitor pode empregar, mais difícil se torna a leitura 
(SMITH, 2003, p.87). 

 

Para que a leitura se efetive, ela deve preencher um vazio em nossa vida, tem 

que haver um desejo de saber mais e que precisa ser exercitado em diferentes 

estratégias de leitura. 

 

O treinamento para a leitura efetiva implica aprendermos e desenvolvermos 
determinadas técnicas [...] Todavia, cada leitor tem que descobrir criar uma 
técnica própria para aprimorar seu desempenho. Auxiliam-no, entre os 
fatores imediatos, e externos, desde o ambiente e o tempo disponível ate o 
material de apoio: lápis, papel em branco, bombons, almofadas, 
escrivaninha ou poltrona [...] aí entra toda a parafernália de objetos que se 
fazem necessários [...] (MARTINS, 1993, p.84). 

 

De acordo com Martins (1993, p.85), cada leitor deve procurar a sua maneira 

de ler “[...] Enfim, cada um precisa buscar o seu jeito de ler e aprimorá-Io para a 

leitura se tornar cada vez mais gratificante”.  

A escola tem um desafio a se seguir para formar leitores praticantes da leitura 

e da escrita, não apenas decifrar o sistema da escrita é constituir seres humanos 
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críticos, “[...] formar leitores que saberão escolher o material escrito adequado para 

buscar a solução de problemas que devem enfrentar e não alunos capazes apenas 

de oralizar um texto selecionado por outro [...]” (LERNER, 2002, p.27). 

De acordo com Lerner (2002), a literatura oferece a possibilidade de entrar 

em outros mundos, ela produz o prazer intimamente por textos verdadeiros e 

valiosos. A escola tem esse desafio de levar os alunos a sentir esse prazer e 

distancia-los das atividades mecânicas.  

Segundo Lerner (2002), na escola é um desafio buscar que os alunos sejam 

capazes não somente de ler e escrever, mas que tornem membros de uma 

comunidade de leitores e escritores praticantes da cultura escrita. 

 

[...] O necessário é fazer da escola um comunidade de escritores que 
produzem seus próprios textos para mostrar suas ideias, para informar 
sobre fatos que os destinatários necessitam ou devem conhecer, para 
incitar seus leitores a empreender ações que consideram valiosas, para 
convencê-los da validade dos pontos de vista ou das propostas que tentam 
promover, para protestar ou reclamar, para compartilhar com os demais 
uma bela frase ou um bom escrito, para intrigar ou fazer rir [...] (LERNER, 
2002, p.18). 

 

A escola é um lugar onde leitura e escrita sejam práticas vivas e vitais, onde 

faz com que os alunos repensem o mundo, reorganizam os seus próprios 

pensamentos, possibilitando que se incluam na comunidade de leitores e escritores, 

“[...] afim de que consigam ser cidadão da cultura escrita” (LERNER, 2002, p.18).  

 

[...] é responsabilidade dos governos tornarem possível a participação da 
comunidade científica [...] é responsabilidade da comunidade científica se 
pronunciar sobre pertinência dos ‘recortes’ que se fazem ao selecionar 
conteúdos [...] ao formular objetivos, conteúdos, atividades e formas de 
avaliação [...] a equipe diretiva e docente de cada instituição, ao estabelecer 
acordos sobre os conteúdos e formas de trabalho nos diferentes graus ou 
ciclos, deve avaliar as propostas em função de sua adequação à natureza e 
ao funcionamento cultural – extraescolar - do saber que se tenta ensinar 
(LERNER, 2002, p.35). 

 

Os propósitos didáticos não devem se distanciar das práticas sociais, o 

professor tem a responsabilidade de ver com antecipação atividades que irá 

favorecer a presença de objetos que foi socialmente produzido e refletir sobre a sua 

prática e fazer mudanças se necessárias. 
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Segundo Lerner (2002), o professor deve adotar uma posição de leitor para 

leitor, mostrar como se faz para ler, as modalidades de leituras mais adequadas, 

contribuindo assim para a compreensão de textos. “[...] lê tentando criar emoção, 

intriga, suspense ou diversão (conforme o tipo de história escolhida) [...]”, é de suma 

importância esse papel do professor na fase inicial de sua escolaridade, quando as 

crianças não sabem ler, proporcionando um clima adequado para usufruírem os 

livros. 

 

1.2 TEXTOS LITERÁRIOS E NÃO LITERÁRIOS 

 

Segundo Bordini e Aguiar (1993), para que exista uma troca de experiências 

deve haver um grupo de pessoas no qual se confrontem e se percebam como 

indivíduo. “A linguagem verbal é, dentre as formas de expressão e comunicação, a 

mais utilizada pelo homem. Pode-se afirmar, mesmo que todas as linguagens 

humanas são repassadas pela palavra” (BORDINI; AGUIAR, 1993, p.9). 

 

É através da linguagem que o homem se reconhece como humano, pois 
pode se comunicar com os outros homens e trocar experiências [...] É, 
portanto, na convivência social que nascem as linguagens, conforme as 
necessidades de intercâmbio (BORDINI; AGUIAR, 1993, p.9). 

  

 De acordo com Bordini e Aguiar (1993 p.9), o livro é um meio que o ser 

humano encontrou para poder registrar a linguagem falada, “registrando a linguagem 

verbal, por meio do código escrito, o livro é o documento que conserva a expressão 

do conteúdo de consciência humana individual e social de modo cumulativo.” O leitor 

ao decifrar um texto ele estabelece uma ligação com as ideias que lhe são distantes 

no tempo e no espaço. 

 

[...] O acesso aos mais variados textos, informativos e literários, 
proporciona, assim a tessitura de um universo de informações sobre a 
humanidade e o mundo que gera vínculos entre o leitor e outros homens. A 
socialização do indivíduo se faz, para além dos contatos pessoais, também 
através da leitura, quando ele se defronta com produções significantes 
provenientes de outros indivíduos, por meio do código comum da linguagem 
escrita [...] (BORDINI; AGUIAR, 1993, p.10).  

 

Não importa a idade, estamos em constante construção “[...] Todas as 

pessoas, desde a infância, são, portanto, leitoras em formação, uma vez que estão 
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constantemente atribuindo sentidos às mais diversas manifestações da natureza e 

da cultura” (BORDINI; AGUIAR, 1993, p.11). 

Segundo Bordini e Aguiar (1993, p.11), dentre os textos escritos, o literário 

possui uma linguagem que atende fins estéticos para provocar o interesse do leitor, 

“todos os livros favorecem à descoberta de sentidos, mas são os literários que o 

fazem de modo mais abrangente [...] o texto literário não se refere ao contexto [...] 

possuindo, portanto, uma autonomia de significação.” O autor ao escrever procura 

palavras certas para expressar suas ideias de forma cautelosa e segundo certo 

critério de estilo.  

 

Por exemplo, uma história infantil ou um romance criam suas próprias 
regras comunicativas, estabelecendo um pacto entre autor e leitor, em que 
a presença do contexto é dispensável. Ao ler o texto, o leitor entra nesse 
jogo, pondo de lado a sua realidade momentânea, e passa a viver, 
imaginativamente, todas as vicissitudes das personagens da ficção. Dessa 
forma, aceita o mundo criado como um mundo possível para si (BORDINI; 
AGUIAR, 1993, p.14). 

 

 O texto literário tem por finalidade recriar a realidade, não tem nenhum 

compromisso com a realidade, não precisam ser verdadeiras as histórias contadas, 

os personagens assumem o papel que poderiam ter sido, é o mundo do possível, 

com vistas a oferecer uma multiplicidade de interpretações tendo como objetivo 

principal de emocionar.  

A função de um texto literário pode ser estética e poética, ou seja, sua função 

é mexer com a imaginação, com a fantasia do leitor, não tem um compromisso com 

a realidade, ele tem um compromisso com a nossa imaginação, embora esteja 

ambientada em contexto histórico e social. 

Já o texto não literário encontrado nos jornais, revistas, livros didáticos, 

receitas culinárias, textos científicos e entre outros, possuem conteúdos mais 

restritos, pois o objetivo maior é informar, explicar, convencer, responder, etc.  

 

[...] o texto não literário contém indicadores muito mais rígidos e presos ao 
contexto de comunicação, não deixando margem à livre movimentação do 
leitor. A informação que oferece é imediata e restritiva, valendo apenas para 
uma situação definida. Por isso pode-se dizer que o texto literário é 
plurissignificativo, permitindo leituras diversas justamente por seus aspectos 
aberto (BORDINI; AGUIAR, 1993, p.15). 
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 O texto não literário como o jornal, por exemplo, é escrito com o compromisso 

de relatar a realidade, pois usa uma linguagem direta para relatar um fato, sem 

metáforas, tendo como finalidade informar algo.  

Para que exista o texto literário e o não literário, antes de qualquer coisa, é 

preciso, que alguém escreva e outra leia, pois o texto é um objeto social, que é 

identificado por meio do tipo da linguagem que é empregada, as intenções do autor, 

os temas e assuntos que trata a obra.  
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CAPÍTULO II 

2 O ALUNO DO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

A partir de 2006, o Ensino Fundamental com duração até então de 8 anos, 

altera-se para 9 anos. A Lei Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9394/96) foi 

alterada em seus artigos 29, 30 e 32 , por meio da Lei nº 11.274/2006 que ampliou a 

duração do Ensino Fundamental para 9 anos e determinou um prazo para a 

implementação da Lei até 2010 nos sistemas de ensino.  

 

Quadro 1 – Organização do Ensino Fundamental. 

Art. 2º A organização do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos e da 
Educação Infantil adotará a seguinte nomenclatura: (CNE/CEB Nº3 de 3 de 
agosto de 2005) 

Etapa de ensino  Faixa etária prevista  Duração 

Educação Infantil  
Creche 
Pré-escola 

até 5 anos de idade 
de 3 anos de idade 
4 e 5 anos de idade 

 

Ensino Fundamental  
Anos iniciais 
Anos finais 

até 14 anos de idade 
de 6 a 10 anos de idade 
de 11 a 14 anos 

9 anos 
5 anos 
4 anos 

Fonte: CNE/CEB Nº3 de 3 de agosto de 2005. 

 

Os artigos 29 e 30 da LDB 9394/96 normatizada pela lei nº 11.274/2006 se 

referem à Educação Infantil que vai até os 5 anos de idade, no artigo 32 do Ensino 

Fundamental a faixa etária inicia aos 6 até os 14 anos de idade com duração de 9 

anos em que afirma que, “o ensino fundamental obrigatório, com duração de nove 

anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos seis anos de idade [...]” (LDB, 

2013, p.22) e não de oito anos como na antiga Lei 9394/96 que garantia, o ensino 

fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e gratuito na escola 

pública [...] (BERNARDO, 1997, p.16). 

 As duas leis têm um mesmo objetivo diante de uma formação básica para o 

cidadão, o que realmente muda é a idade com que essa criança vai entrar na escola 

e a quantidade de anos que frequentará.  

O ensino fundamental foi ampliado para um ensino de nove anos, que agora 

está distribuído em cinco anos iniciais, do 1º ao 5º ano, e quatro anos finais do 6º ao 

9º ano. O artigo 23º da Lei nº 9.394/96 regulamenta que a “educação básica poderá 

organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos [...] com base na idade 
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[...]” (BERNARDO, 1997, p.13). De acordo com a Resolução nº3 CNE/CEB (2006), o 

primeiro ciclo correspondente ao nível de alfabetização em que no ensino de oito 

anos circunscrevia à 1ª e 2ª séries, hoje no ensino de nove anos é do 1º ao 3º ano e 

o segundo ciclo ficou 4º e 5º ano (BRASIL, 2006, p.5). 

A Lei nº 11.274/2006 oficializou o Ensino Fundamental de nove anos com a 

inclusão das crianças de seis anos de idade, para assegurar que ela tenha mais 

contato com a escola por um período maior e podendo assim ter maiores 

oportunidades de aprendizagem.  

 

Para a legitimidade e a efetividade dessa política educacional, são 
necessárias ações formativas da opinião pública, condições pedagógicas, 
administrativas, financeiras, materiais e de recursos humanos, bem como 
acompanhamento e avaliação em todos os níveis da gestão educacional. 
(BRASIL,2007, p.7) 

 

Nesse sentido, de acordo com Brasil (2007) não adianta apenas incluir 

crianças de seis anos na escola, essa política requer orientações pedagógicas com 

formações continuada para os envolvidos com esse sujeito da aprendizagem.  

Segundo Brasil (2007 p.81), com essas mudanças os professores têm que 

trabalhar de uma forma diferente, principalmente no sistema de escrita, onde se 

aplicou muito tempo de forma mecanizada hoje importa levar a criança a entender 

que a escrita possui relação com o som, alfabetizar letrando “[...] de não apenas ler 

e registrar autonomamente palavras numa escrita alfabética, mas de poder ler-

compreender e produzir os textos que compartilhamos socialmente como cidadãos 

[...]”. Com uma diversidade de gêneros textuais promoverá a motivação nos alunos e 

desenvolverá conhecimentos estratégias diversificadas para lidar com diferentes 

textos e situações. 

 A leitura e a escrita segundo, Brasil (2007), estão, desde cedo, no convívio 

das crianças, antes mesmo de adentrarem na escola, a língua oral está na relação 

entre as pessoas e quando chega à escola é ampliado o seu conhecimento e 

podendo assim ter uma maior compreensão e a capacidade de uma produção oral. 

E a língua escrita está em contato nos outdoors, embalagens, escutando alguém a 

contar uma história e assim por diante, com isso as crianças tornam-se sujeitos 

letrados. 
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Cabe, então, à instituição escolar, responsável pelo ensino da leitura e 
escrita, ampliar as experiências das crianças e dos adolescentes de modo 
que eles possam ler e produzir diferentes textos com autonomia. Para isso, 
é importante que, desde a educação infantil, a escola também se preocupe 
com o desenvolvimento dos conhecimentos relativos à aprendizagem da 
escrita alfabética, assim como daqueles ligados ao uso e à produção da 
linguagem escrita. (BRASIL, 2007, p.70) 

 

As crianças de seis, assim como as de sete a dez anos, precisam de 

propostas pedagógicas de acordo com as suas especificidades constando no 

currículo, tendo em consideração as suas características e potencialidades, 

assegurando os seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual, social e cognitivo.  

 

[...] o que é específico da infância: seu poder de imaginação, a fantasia, a 
criação, a brincadeira entendida como experiência de cultura. Crianças são 
cidadãs, pessoas detentoras de direitos, que produzem cultura e são nela 
produzidas. Esse modo de ver as crianças favorece entendê-las e também 
ver o mundo a partir do seu ponto de vista. A infância, mais que estágio, é 
categoria da história: existe uma história humana porque o homem tem 
infância. As crianças brincam, isso é o que as caracteriza [...] (Brasil, 2007, 
p.15). 

 

De acordo com o ECA (1990), em seu Art.2º, “considera-se criança, para 

efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos [...]” e no Art.4º, 

desse mesmo estatuto, é garantir à criança os seus direitos para oportunizar o seu 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social.  

 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder 
Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária (ECA, 1990 p.9).  

 

 O aluno produz a sua própria cultura dentro do seu espaço e de seu tempo, 

brinca, dá sentido ao mundo, produz história e à escola cabe a compreensão que ela 

não é somente um estudante, mas também uma criança “[...] É preciso garantir que 

as crianças sejam atendidas nas suas necessidades (a de aprender e a de brincar) 

[...]”. (BRASIL, 2007, p.20) Elas têm o seus direitos garantidos pelo Estado e pela 

sociedade para que atendam as suas necessidades básicas.  

 De acordo com Moreira (1999), o desenvolvimento mental das crianças 

proposto por Piaget é dividido em quatro períodos em que afirma:  
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A partir do aparecimento da linguagem, ou, mais precisamente, da função 
simbólica que torna possível sua aquisição (1 a 2 anos), começa um 
período que se estende até perto de quatro anos e vê desenvolver-se um 
pensamento simbólico e pré-conceptual.  

De 4 a 7 ou 8 anos, aproximadamente, constitui-se, em continuidade íntima 
com o precedente, um pensamento intuitivo cujas articulações progressivas 
conduzem ao limiar da operação.  

De 7 ou 8 até 11 ou 12 anos de idade, organizam-se as “operações 
concretas”, isto é, os agrupamentos operatórios do pensamento recaindo 
sobre objetos manipuláveis ou suscetíveis de serem intuídos.  

A partir dos 11 a 12 anos e durante a adolescência, elabora-se por fim o 
pensamento formal, cujos grupamentos caracterizam a inteligência reflexiva 
acabada. (MOREIRA, 1999, p.99, apud, PIAGET, 1977, p.127) 

 

 Em relação ao trabalho aqui proposto, focaremos nas crianças dos anos 

iniciais que se encontram no nível de desenvolvimento das operações concretas, 

que Moreira (1999) destaca ser uma passagem de um período para o outro do seu 

desenvolvimento mental não ocorre de maneira linear, pois o indivíduo possui 

características dominantes de acordo com a sua faixa etária e pode ocorrer que a 

criança desenvolva comportamentos da fase anterior e raramente da fase posterior. 

É considerável que a criança passe pelos desenvolvimentos até se chegar ao 

formal, é irrelevante se passou nas fases com a idade correta.  

Segundo Wadsworth (199?), as crianças do período das operações concretas 

conseguem resolver os seus problemas de forma mais lógica, “[...] durante o 

desenvolvimento operacional concreto, a criança desenvolve processos de 

pensamento lógico (operações) que podem ser aplicados a problemas reais 

(concretos).” Nesse estágio ela é capaz de resolver suas soluções problemas com 

argumentos corretos em suas respostas, atinge um nível superior às crianças do 

pré-operacional, mas ainda não alcança o nível elevado das operações lógicas. 

 

[...] Embora a criança desenvolva as operações lógicas, estas operações 
(reversibilidade, classificação, e outras) têm emprego apenas na solução de 
problemas que envolvam objetos e fatos concretos (reais, observáveis) no 
presente imediato [...] Na sua maioria, as crianças deste estágio não podem 
ainda aplicar a lógica a problemas hipotéticos, puramente verbais ou 
abstratos. E também não podem raciocinar corretamente sobre problemas 
concretos que envolvam muitas variáveis. (WADSWORTH 199?, p.104, 
apud, PIAGET, 1972) 
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No período anterior, o pré-operacional, as crianças são egocêntricas em seu 

convívio social e na fala, nas operações concretas não, ela mostra cada vez mais 

social e menos egocêntrica, ela torna um ser efetivamente social.  

Assim sendo, de acordo com Wadsworth (199?), o nível operacional concreto 

pode ser compreendido como uma passagem do pensamento pré-lógico (pré-

operacional) e a competência de um pensamento lógico, característico das crianças 

mais velhas que está nas operações formais. 

Filipouski (1985) apresenta o quadro a seguir para auxiliar a compreensão do 

desenvolvimento da leitura da criança que se encontra no nível de desenvolvimento 

cognitivo das operações concretas. 

 

Quadro 2 – Estágio de desenvolvimento da criança de 9 anos. 

Estágio de 
desenvolvimento 
personalidade 

Estágio de 
desenvolvimento 

Tipo de leitura 

Operações concretas: 
pensamento 
descentrado da 
percepção e ação. 
Capacidade de 
classificar, enumerar e 
ordenar. 

Leitura interpretativa: 
desenvolvimento da 
leitura. Capacidade de 
ler e compreender textos 
curtos e de leitura fácil, 
com menor dependência 
da ilustração. 
Orientação para o 
mundo. Fantasia.  

Contos fantásticos, 
contos de fadas, 
folclore, histórias de 
humor, animismo.  

 Fonte: FILIPOUSKI (1985, p.109). 

 

Com isso é fundamental que o professor quando for trabalhar na escola com 

as crianças o ensino da literatura leve em consideração os aspectos apresentados 

pela autora em relação ao estágio de desenvolvimento da criança nesta fase e que 

há diferentes textos para se trabalhar. 

Um dos objetivos que o PCN1 de língua portuguesa (1997, p.8) aponta nas 

Séries Iniciais do Ensino Fundamental, hoje denominado Anos Iniciais, é que o aluno 

tenha contato com as mais diferentes linguagens como o “[...] verbal, matemática, 

gráfica, plástica e corporal [...]” assim ele terá a oportunidade de gerar, manifestar e 

comunicar suas ideias, esclarecer e desfrutar das produções culturais.  

                                            
1
 PCN. Parâmetros Curriculares Nacionais: língua portuguesa /Secretaria de Educação Fundamental. 

– Brasília, 1997, 144p. 
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Dentre essas linguagens, o verbal não é ensinar o aluno a falar, pois, a 

criança aprende muito antes de adentrar na idade escolar e sim o papel da escola é 

mostrar o uso adequado da língua em diferentes situações comunicativas. 

 

Eleger a língua oral como conteúdo escolar exige o planejamento da ação 
pedagógica de forma a garantir, na sala de aula, atividades sistemáticas de 
fala, escuta e reflexão sobre a língua. São essas situações que podem se 
converter em boas situações de aprendizagem sobre os usos e as formas 
da língua oral: atividades de produção e interpretação de uma ampla 
variedade de textos orais, de observação de diferentes usos, de reflexão 
sobre os recursos que a língua oferece para alcançar diferentes finalidades 
comunicativas (PCN, 1997, p.49) 

 

 De acordo com o PCN de língua portuguesa (1997), as crianças jamais 

devem ficar expostas ao falar alheio, ou apenas falar do cotidiano, por isso não lhes 

garantem uma aprendizagem necessária, deve acontecer em atividades 

significativas que atribuem um sentido e função ao trabalho da língua. A leitura e a 

escrita atuam juntas, fortemente relacionadas, que se modificam reciprocamente no 

processo de letramento, a leitura é uma maneira com o qual o leitor desenvolve um 

significado ao texto, não simplesmente decodifica letra por letra ou palavra por 

palavra. 

 

Um leitor competente é alguém que, por iniciativa própria, é capaz de 
selecionar, dentre os trechos que circulam socialmente, aqueles que podem 
atender a uma necessidade sua. Que consegue utilizar estratégias de 
leitura adequada para abordá-los de forma a atender a essa necessidade 
(PCN, 1997, p.54). 

 

Nesse contexto do PCN de língua portuguesa (1997), formar um leitor 

competente é formar uma pessoa que entende o que lê, que compreende o que não 

está escrito, identificando elementos escondidos, que estabelece relação com outros 

textos já lidos e que saiba dar sentido a eles identificando o tipo de portador, 

características gráficas, conhecimento do gênero ou do estilo do autor. 

De acordo com Coelho (2000), a escola é um espaço privilegiado para que o 

aluno obtenha a sua formação de indivíduo, então o estudo literário é muito 

importante por fazer com que a criança seja estimulada no exercício da mente, a 

consciência do eu em relação ao outro, a leitura de mundo em diferentes níveis e 

eficácia ao estudo e conhecimento da língua. 
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A escola tem o dever de criar condições para uma eficácia na linguagem. 

“Cabe, portanto, à escola viabilizar o acesso do aluno ao universo dos textos que 

circulam socialmente, ensinar a produzi-los e a interpretá-los [...]” (LDB 1997, p. 30), 

disponibilizando o acesso aos mais diferentes textos como os da disciplina, pois os 

textos colaboram para a reflexão crítica e imaginativa. 

De acordo com o PCN (1997) essa criança do 4º ano já compreende e 

executa atividades de leitura e escrita passando a escrever alfabeticamente e com 

maior independência e os conteúdos a serem trabalhados nessa etapa são os 

valores, normas e atitudes, gêneros discursivos, língua oral usos e formas, língua 

escrita usos e formas e análise e reflexão sobre a língua. 

Dos gêneros a serem trabalhados com os alunos existem os adequados para 

a língua oral como:  

contos (de fadas, de assombração, etc.), mitos e lendas populares; 

poemas, canções, quadrinhas, parlendas, adivinhas, trava-línguas, piadas, 
provérbios; 

saudações, instruções, relatos; 

entrevistas, debates, notícias, anúncios (via rádio e televisão); 

seminários, palestras (PCN, 1997, p.128). 

 

Gêneros adequados para o trabalho com a língua escrita como afirma o PCN 

de língua portuguesa (1997, p. 128-129). 

 

cartas (formais e informais), bilhetes, postais, cartões (de aniversário, de 
Natal, etc.), convites, diários (pessoais, da classe, de viagem, etc.); 
quadrinhos, textos de jornais, revistas e suplementos infantis: títulos, lides, 
notícias, resenhas, classificados, etc.; 

anúncios, slogans, cartazes, folhetos; 

parlendas, canções, poemas, quadrinhas, adivinhas, trava-línguas, piadas; 

contos (de fadas, de assombração, etc.), mitos e lendas populares,folhetos 
de cordel, fábulas; 

textos teatrais; 

relatos históricos, textos de enciclopédia, verbetes de dicionário, textos 
expositivos de diferentes fontes (fascículos, revistas, livros de consulta, 
didáticos, etc.), textos expositivos de outras áreas e textos normativos, tais 
como estatutos, declarações de direitos, etc. 
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Com todos esses gêneros adequados para se trabalhar com a língua oral e 

escrita, não são o bastante se o professor oferecer, por exemplo, os textos literários 

de forma empobrecida, apenas para passar o tempo ou, “[...] tratá-los como 

expedientes para servir ao ensino das boas maneiras, dos hábitos de higiene, dos 

deveres do cidadão, dos tópicos gramaticais, das receitas desgastadas [...]”, tira 

todo o prazer do texto e em nada contribui na formação de leitores para que sejam 

capazes de identificar a delicadeza, as peculiaridades, as características, as 

especificidades, a essência, a ampliação e a profundidade das construções 

históricas (PCN, 1997, p.37). 

O aluno em formação, segundo Coelho (2000), para atingir o seu 

autoconhecimento e desfrutar do mundo da cultura que caracteriza a sociedade a 

que ele pertence, a escola deve ser, “[...] libertário (sem ser anárquico) e orientador 

(sem ser dogmático), para permitir ao ser em formação chegar ao seu 

autoconhecimento e a ter acesso ao mundo da cultura [...]”, também determinar dois 

espaços um para, “[...] estudos programados (sala de aula, bibliotecas para 

pesquisa, etc.) e o de atividades livres (sala de leitura, recanto de invenções, oficina 

da palavra, laboratório de criatividade, espaço de experimentação, etc.)” (COELHO, 

2000, p.16). Mas que requer do educando uma maior assimilação de informação e 

conhecimento para incluir os saberes e estimular as potencialidades determinantes 

de cada um.  

 

A atividade do professor deve, assim, orientar-se no sentido de promover a 
leitura entre os alunos. Como seu trabalho se movimenta dentro de um 
determinado currículo escolar, há necessidade de se verificar qual o espaço 
que cabe à leitura nesse currículo (CATTANI; AGUIAR, 1985, p.24). 

 

De acordo com Silva (2010), a atividade de ouvir histórias na escola estava 

especificamente ligada às atividades escolarizantes, como o desenho, a pintura, a 

redação sempre referente à história ouvida, etc. Portanto, é necessário o 

entendimento das especificidades de cada texto e o porquê de se trabalhar com ele 

na escola de forma a diversificá-lo, para que o aluno seja capaz de se expressar 

oralmente, falar sobre o que ouviu ou leu, que desperte nele outras leituras.  

 

Não adianta à escola contar com a biblioteca e o acervo adequados se o 
corpo docente da unidade escolar não se envolve adequadamente com o 
projeto de promoção da leitura. Se o professor-regente ou o professor da 
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Hora do Conto não possuírem conhecimento e fundamentação suficientes 
para manusear o acervo existente de forma a explorá-lo em sua máxima 
capacidade, estimulando, assim, o contato da criança com as obras 
literárias, por melhor que seja o acervo, ele não será bem aproveitado pelas 
crianças e ainda corre-se o risco de afastá-las da leitura, pois a didatização 
ou a transformação do que foi lido em fichas, perguntas ou outras atividades 
pode eliminar a espontaneidade, o aspecto prazeroso que a literatura deve 
proporcionar.(SILVA, 2010 apud SILVA, 2001, p.203) 

 

 A Hora do Conto então para Silva (2010) é uma oportunidade para que o 

aluno explore a leitura literária, em que ele ouve, lê e, especialmente, cria uma 

proximidade com os livros existentes na biblioteca. 

 Segundo Coelho (2001), o contador de história necessita saber que a história 

que é importante e que ele é apenas o transmissor, mencionar o que aconteceu de 

forma natural, sem pretensão, deixando as palavras fluir. É essencial que exercite a 

criatividade para recriar o texto com originalidade, sem modificar a estrutura 

essencial, tem que saber modular a sua voz de acordo com o que está contando. 

É essencial fazer uma seleção inicial de livros, obras, entre outros para saber 

que história contar aos alunos, Coelho (2001) levando em conta o ponto de vista 

literário, a curiosidade do ouvinte, a sua faixa etária e quando for escolher um livro 

tem que apreciá-lo, despertar sensibilidade e emoção para transmiti-lo, se não, ira 

contar sem sucesso. 
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Quadro 3 –Fases do desenvolvimento da criança e histórias. 

ESCOLARES 

7 anos 

*histórias de crianças, 
animais e encantamento 

*aventuras no ambiente 
próximo: família, 
comunidade  

*histórias de fadas 

8 anos 

*histórias de fadas com 
enredo mais elaborado 

*histórias humorísticas 

9 anos 

*histórias de fadas 

*histórias vinculadas à 
realidade 

10 anos 

*aventuras, narrativas de 
viagens, explorações, 
invenções 

*fábulas, mitos e lendas 

(COELHO, 2001, p.15) 

  

De acordo com Coelho (2001), a idade escolar aquela fase em que a criança 

se interessa por histórias dos anos anteriores e depois vai se aperfeiçoando 

entrando assim nas histórias dos contos de fadas mais elaborados com enredos 

maiores e que ficam encantadas com príncipes, princesas, castelos e palácios. As 

crianças nesta fase sabem que as histórias acontecem no mundo do faz de conta e 

começam a demonstrar senso crítico e expressar com certa lógica. 

 Assim, a criança do 4º ano do Ensino Fundamental está, em geral, com 9 

anos de idade e o seu nível de desenvolvimento mental se encontra nas operações 

concretas, o que pressupõe que ela esteja apta para o convívio e aquisição continua 

da leitura literária, por meio dos contos de fadas, de histórias de humor, histórias do 

folclore etc.  
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CAPÍTULO III 

3 FORMAR LEITORES NA ESCOLA 

 

De acordo com Bordini e Aguiar (1993, p.16), a formação do leitor, 

principalmente o leitor de literatura deve ser diferente de um leitor comum ou 

corriqueiro, “[...] a leitura pressupõem a participação ativa do leitor na constituição 

dos sentidos linguísticos [...] a tarefa de leitura consiste em escolher o significado 

mais apropriado para as palavras num conjunto limitado [...]” de modo que, o leitor 

não decodifica apenas as palavras uma a uma, quando a palavra é integrada a uma 

frase de um determinado texto, ela nunca expressa um único significado.  

Segundo Zilberman (1985, p.20), a leitura literária deve ser colocada dentro 

das salas de aulas resgatando a sua função primordial, quando o livro entrou na 

escola ele passou por diversas fases “[...] apostilas, o livro único, o didático, o 

paradidático [...] servindo como um depósito de informações e exercícios, sem negar 

nunca seu caráter utilitário que, se o degradou [...]” o livro em especial o didático 

descarta a possibilidade de o aluno interpretá-lo e com isso afasta-o de seu contato. 

Lajolo (1985) considera o texto uma união entre o leitor e o escritor e que em 

algumas situações na escola ele acaba sendo um pretexto para integrar como 

material de estudo apenas para análise e de leitura orientada. E quando o professor 

possui uma boa relação com o texto, sendo um leitor que goste e pratique o aluno 

consequentemente também irá gostar de ler. 

 

[...] Sugere-se, no entanto, que o texto seja efetivamente explorado em 
classe, pois acredita-se que a maior evidência de que a literatura é 
realmente importante só é fornecida pelo professor que é capaz de explorar 
o texto como tal, sem nenhum outro pretexto, em sala de aula 
(FILIPOUSKI,1985, p.111). 

 

Filipouski (1985), afirma que quando o professor é leitor e torna o livro 

significativo para ele existirão condições de um ensino eficaz em sua prática, em que 

o livro ocupando um lugar importante na sua vida, poderá estimular a formação do 

hábito da leitura. 

Conforme Silva (2010, p.61), o mediador da leitura não deve pensar que após 

a leitura de uma história, o aluno tem que realizar atividades de artes e língua 

portuguesa, “[...] redação sobre o que foi lido, desenhos da parte da história que 



31 
 

mais gostou; representação do protagonista em dobradura [...]” como se a leitura do 

livro por si só não fosse o bastante. Mas jamais quer dizer que a escola nunca deva 

trabalhar também com os seus aspectos didáticos, pois faz parte da sua essência. 

Outro ensinamento que Silva apresenta é a de que (2010, p.97), a leitura 

literária na escola é importante, mas não pode ser a única a ser trabalhada, as 

outras áreas do conhecimento também têm a sua importância, “[...] Importa ao leitor 

em formação, na fase infantil, ter contato contínuo com a maior diversidade de 

estrutura textual possível: literários, científicos, utilitários, informativos, persuasivos, 

etc. [...]” o professor que realiza a mediação deve ter o conhecimento, ou ter uma 

noção geral, do valor de se trabalhar com todos esses materiais. 

Segundo Bordini e Aguiar (1993), a escola tem o dever de quando for 

trabalhar por meio da leitura com os seus alunos, fornecer textos que tenham uma 

relação de acordo ao seu mundo, a sua realidade e a cultura que o cerca. Saber 

também que o ensino da leitura literária não é uma meta que os alunos terão que 

atingir, pois os sentidos literários são diversos.  

Se o professor está empenhado para uma proposta diferenciada para com a 

educação, de acordo com Bordini e Aguiar (1993), se ele trabalhar com o material 

literário, por exemplo, ele conseguirá atingir seus objetivos de forma benéfica, 

investindo na formação do leitor com múltiplas experiências literárias para que 

consequentemente o aluno tenha o hábito de ler. 

 

O primeiro passo para a formação do hábito de leitura é a oferta de livros 
próximos à realidade do leitor, que levantem questões significativas para ele 
[...] A familiaridade do leitor com a obra gera predisposição para a leitura e o 
consequentemente desencadeamento do ato de ler (BORDINI; AGUIAR 
1993, p.18). 

 

Os livros de literatura brasileira e literatura infantojuvenil trazem essa proposta 

da realidade do aluno com linguagens, ambiente, os problemas colocados e as 

características dos personagens fornecidas nos textos. 

Bordini e Aguiar (1993, apud BAMBERGER, 1977), definem que a idade do 

leitor também influência no interesse da leitura, traz cinco idades de leitura, mas aqui 

em especial vamos trazer apenas o que trata do educando do Ensino Fundamental 

do 4º ano. 
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3ªfase: Idade da história ambiental e da leitura factual (9 a 12 anos). É a 
fase intermediária, em que persistem vestígios do pensamento mágico, mas 
a criança começa a orientar-se mais para o real. Via de regra, o leitor 
escolhe, neste período, histórias que lhe apresentam o mundo como ele é, 
através da percepção mágica de determinado personagem. A leitura vai 
facilitar-lhe a apropriação da realidade, sem romper com o estágio da 
fantasia, que ainda não abandonou de todo. (BORDINI; AGUIAR, 1993, 
p.19 apud BAMBERGER, 1977) 

 

 Além da idade, também difere a escolaridade, nessa situação Bordini e Aguiar 

(1993, apud BAMBERGER, 1977) apresentam o nível de leitura para o aluno que 

aqui nos interessa, pois esse aluno encontra-se na fase da Leitura Interpretativa. 

 

[...] Leitura Interpretativa [...] o aluno evolui da simples compreensão 
imediata à interpretação das ideias do texto, adquirindo fluência no ato de 
ler. A aquisição de conceitos de espaço, tempo e causa, bem como o 
desenvolvimento das capacidades de classificar, ordenar e enumerar dados 
permitem que o estudante se adentre mais nos textos e exija leituras mais 
complexas. 

 

De acordo com Bordini e Aguiar (1993, apud BAMBERGER, 1977), da mesma 

forma que a idade e a escolaridade, o sexo do aluno igualmente influencia no seu 

interesse pela leitura, os meninos preferem os textos de aventura, viagens e ficção 

científica, já as meninas optam por histórias de amor, romances, vida familiar e 

crianças. Baseado nas preferências do leitor, o trabalho deve ser proposto de 

maneira dinâmica, do próximo para o distante, adotando textos conhecidos e atuais 

e, paulatinamente, propor textos de obras novas, de acordo com as características 

citadas. 

A literatura reproduz o mundo em que vivemos e essa leitura segundo 

Zilberman, (1985, p.19), “[...] pode ser qualificada como a mediadora entre cada ser 

humano e seu presente [...]” desse modo à obra de ficção como exemplo de leitura 

ela tem a capacidade de retratar a realidade, faz com que a leitura e literatura imitam 

os contatos palpáveis, físicos, social e histórico do mundo concreto do ser humano, 

concebendo uma relação favorecedora do real. 

 

[...] o texto literário faz a intermediação entre a realidade e a ficção, entre o 
leitor e o mundo, o que gera seu crescimento pessoal, intelectual, humano. 
Por outro lado, na escola, existe a dificuldade em aceitar a gratuidade da 
literatura e seu modo de formar, pois quase sempre transforma a leitura do 
texto literário numa réplica das aulas de língua portuguesa, ou melhor, 
utiliza as mesmas estratégias empregadas na interpretação de texto 
realizada em aula [...] (SILVA, 2010, p.173). 



33 
 

 

 Então, Bordini e Aguiar (1993), apontam para que a escola forneça um ensino 

eficiente da leitura da obra literária, deve por em prática certos requisitos básicos 

como: 

 

[...] dispor de uma biblioteca bem aparelhada, na área da literatura, com 
bibliotecários que promovam o livro literário, professores leitores com boa 
fundamentação teórica e metodológica, programas de ensino que valorizem 
a literatura, e, sobretudo, uma interação democrática e simétrica entre 
alunado e professor [...] (BORDINI; AGUIAR, 1993, p.17). 

 

 Portanto, para formar bom leitores é necessário que a escola não trabalhe 

apenas com os livros didáticos, eles são importantes, mas os livros de literatura faz 

com que aluno tenha a possibilidade de sair de seu meio e viver outros mundos e 

até mesmos livros que retratam a sua realidade tem essa finalidade de trazer 

alegria, divertimento e prazer, mas para isso ocorrer os professores e a escola têm 

que estar preparados, a escola com uma boa biblioteca bem aparelhada e com 

diversos gêneros textuais, e o professor com uma boa formação e relação 

significativa com os textos e também, preterivelmente, que tenha um momento da 

hora do conto para incentivar ainda mais os alunos à leitura. 

  

3.1 BIBLIOTECA 

 

Conforme Silva (1985), o que realmente diferencia a biblioteca da sala de aula 

não é a beleza de sua decoração, mas é a qualidade do seu acervo, assegurando o 

atendimento às necessidades reais de leitura dos alunos, pensando na busca de 

conhecimento, recreação e pela possibilidade em atrair e aumentar o público leitor. 

 

Outro aspecto que contribui para a mediação eficaz é que a concepção de 
biblioteca esteja além de ser um simples depósito de livros, mas sim um 
espaço dinâmico, aberto às perguntas, às dúvidas, às descobertas, ao 
confronto de ideias e, principalmente, que a criança chegue ao livro (SILVA, 
2010, p.183). 

 

E esse espaço da biblioteca na opinião de Silva (2012), geralmente, funciona 

durante o período letivo. Poucas são as escolas que atendem no horário inverso ao 
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que o aluno estuda, impossibilitando que ele se aventure, buscando apenas aquilo 

que é de importância pedagógica de sala de aula ou amparada pelo professor.   

Outro ensinamento de Silva (2012), é que o fechamento da biblioteca na hora 

do intervalo ou recreio consolida a ideia para a criança que a biblioteca e leitura não 

fazem parte de seu horário de lazer, ela não tem a oportunidade de escolher, 

durante o seu intervalo, se quer jogar bola na quadra, conversar com seus amigos 

ou ir à biblioteca livremente, como se esse espaço só fosse conveniente para se 

utilizar em atividades pedagógicas, impedindo que o aluno seja capaz de fazer suas 

próprias escolhas, tornando um cidadão crítico frente a qual for as decisões da 

própria vida. 

 Ainda existe uma ideia errônea em relação ao uso da biblioteca na escola, 

que apenas o espaço destinado ao recreio é agradável e divertido, de acordo com 

Júnior (2012), quando um aluno não tem um comportamento adequado dentro da 

sala de aula ele é enviado à biblioteca para cumprir o seu castigo e em 

consequência disso o aluno entende que esse espaço é desagradável, não é 

encantador e muito menos prazeroso. Com isso o profissional dessa área também é 

visto como um carrasco, pois é ele que realiza o castigo. 

 

O espaço, nesse caso, foi relacionado a algo desagradável e provavelmente 
permanecerá dessa forma dentro do conceito de biblioteca entre os que 
para ela foram encaminhados para cumprir os castigos impostos [...] as 
bibliotecas são vinculadas ao livro e, em especial, à preservação dele [...] 
um espaço com normas e inúmeras estantes repletas de livros [...] o 
silêncio, o psiu [...] o pedido exagerado de silêncio indicava que a relação 
com a cultura deve se dar de maneira individual [...] as bibliotecas também 
são vistas como o espaço das normas, dos regulamentos, das proibições. 
Bebidas e comidas são vetadas [...] (JUNIOR, 2012, p.19;25;27). 

 

 Para Junior (2012, p.16), que se a escola continuar com o seu modelo 

educacional autoritário, o aluno não terá a sua liberdade de pesquisa “[...] o saber 

está com o professor e com os livros; ao aluno cabe assimilar e reproduzir esse 

conhecimento; a educação acontece apenas em sala de aula [...]” (apud ALMEIDA 

JUNIOR, 2006, p.103), significando que o aluno não tem liberdade na escola para 

com a pesquisa, desprivilegiando a sua participação ativa e efetiva no processo 

educacional. 

 Silva (2010) por seu lado afirma que o espaço da biblioteca não deve ser uma 

mera reprodução de uma sala de aula, ela tem as suas características e esse 
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espaço deve ser versátil, oferecer a possibilidade de se percorrer com tranquilidade 

e ser aplicado de forma dinâmica, com exposições, hora do conto e entre outros.  

 

O edifício da biblioteca deve ser agradável e confortável: quando se avista 
uma biblioteca, logo se deve sentir atraído por entrar nela; [...] a disposição 
das janelas deve permitir vislumbrar desde o exterior, até as atividades que 
estão sendo realizadas no interior da biblioteca, de forma que as crianças 
se sintam tentadas a entrar nela; é necessário personalizar fisicamente o 
edifício e sinalizá-lo com um logotipo; o espaço reservado às crianças deve 
ser funcional, atrativo e flexível; a criança deve passear, ler, explorar 
estantes, procurar em catálogos, consultar, selecionar obras para o 
empréstimo, ouvir histórias; o local e o mobiliário devem ser visualmente 
atrativos e aconchegantes; os móveis, lustres, cores e o piso devem 
proporcionar segurança as crianças [...] (SILVA, 2010, p.89). 

 

Ainda Silva (2010) coloca que é necessário que tenha duas zonas, uma 

formal e informal, a zona formal é o espaço da entrada, que está a recepção e as 

mesas de estudo, já a zona informal é designado ao espaço que as crianças possam 

ficar mais a vontade, sem mesas apenas com tapetes emborrachados. 

Levando em consideração esses aspectos, a biblioteca é um espaço onde o 

aluno deve entrar e sair livremente, oferecer a possibilidade para o diálogo, folhear 

os livros, escutar histórias e fazer empréstimos, como mediação oral a escola deve 

contar com um espaço para a hora do conto, com profissionais capacitados que 

possam fazer uma ponte entre a escola, a biblioteca e a leitura. 

 

3.2 HORA DO CONTO 

 

 De acordo com Silva (2010), a hora do conto é um momento em que o aluno 

possa interagir com os livros, ler, ouvir, explorar e criar com os materiais expostos 

que ali se encontram na biblioteca da escola e que o professor após a contação da 

história oportunize ao aluno a se expressar oralmente o que ouviu ou leu e também 

oferecer materiais do contexto da literatura ou não, com o qual possa manusear o 

acervo para si ou para os colegas e confrontar opiniões.  

  

Não adianta à escola contar com a biblioteca e o acervo adequados se o 
corpo docente da unidade escolar não se envolve adequadamente com o 
projeto de promoção da leitura. Se o professor-regente ou o professor da 
Hora do Conto não possuírem conhecimento e fundamentação suficientes 
para manusear o acervo existente de forma a explorá-lo em sua máxima 
capacidade, estimulando, assim, o contato da criança com as obras 
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literárias, por melhor que seja o acervo, ele não será bem aproveitado pelas 
crianças e ainda corre-se o risco de afastá-las da leitura, pois a didatização 
ou a transformação do que foi lido em fichas, perguntas ou outras atividades 
pode eliminar a espontaneidade, o aspecto prazeroso que a literatura deve 
proporcionar (SILVA, 2010, p.107-108, apud SILVA, 2001, p.203). 

 

Como descrito por Silva (2010, p.92), a hora do conto, precisa de um 

professor capacitado para contar histórias não como até hoje é visto como o faz 

tudo, ou profissionais que não estão mais capacitados para dar aula na escola, “[...] 

em datas comemorativas, este professor era sempre o responsável por enfeitar a 

escola: montar painéis com personalidades históricas, com personagens folclóricos, 

muitos adornos com papel crepom e cartolina [...]”. Com uma boa formação esse 

profissional é capaz de se utilizar de estratégias diferentes quando for utilizar os 

textos na hora do conto, fazendo com que quando o aluno ouvisse uma história ele 

pudesse expor suas ideias. É essencial que o mediador seja leitor e não apenas um 

repetidor de que a leitura é importante. 

 

O mediador de leitura na biblioteca escolar precisa ter informação Acerca do 
que deseja a leitura e seus vários ângulos, ou seja, se é informativa, 
científica ou literária. Alem disso, deve saber diferenciar a leitura realizada 
na biblioteca, em atividades como a Hora do Conto, por exemplo, de 
atividades utilizadas em sala de aula com o livro didático, pois a primeira 
tem o teor de liberdade, de entretenimento, e a segunda, de atividade 
obrigatória em sala de aula (SILVA, 2010, p.183). 

 

Segundo Coelho (1995, p.49), o contador de história tem que estabelecer 

uma conversa informal, oportunizar que os ouvintes falem, “[...] contar história é, em 

todas as fases, entretenimento [...]”, o contador também deve conhecer a história, 

dominar as técnicas de contar e só assim estará preparado para contar. 

 

[...] proposta de transformar a hora do conto em uma atividade que não 
desvirtuasse as práticas de aproximação entre o leitor e o texto [...] Numa 
prática que o aluno pudesse ouvir histórias e, ao mesmo tempo, expor suas 
ideias e conceitos sobre o que foi lido; e também para que o aluno fosse 
despertado a buscar outras leituras que se referissem ou não ao tema 
tratado na hora do conto. Além disso, que o aluno pudesse manusear o 
acervo existente na biblioteca e, quando desejasse, emprestá-lo e ainda 
levar o professor a refletir a respeito de sua prática, a construir outro 
caminho para aperfeiçoamento as estratégias de fomento a formação de 
leitores. (SILVA, 2010, p.109) 
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De acordo com Silva (2010), trazer a hora do conto como uma prática 

pedagógica, mas sem transformá-la em aulas de leitura que após terá que fazer 

produção de texto ou aulas de desenho como na sala de aula, na aula de Língua 

Portuguesa assim, essa hora é um momento de troca, de falar sobre o que foi lido, 

confrontar opiniões e a possibilidade de descobrir outros livros. 

Mas também é preciso como Silva (2010) afirma que o livro não deve ser 

tratado como um objeto sagrado, como os mais caro e com atrativos diferentes eles 

dever ser tocados e estarem disponíveis para empréstimos. 

Ainda Silva (2010) coloca que o mediador da leitura tem que auxiliar no 

encontro entre o futuro leitor e o texto, que tenha uma boa relação com todos os 

integrantes que compõem a escola e que tenha uma formação adequada na área de 

letras, biblioteconomia e entre outras. 

Dessa forma, Silva (2010) considera que na escola tem que ter um lugar onde 

o aluno se sinta sujeito de seu processo e não apenas um repetidor das leituras 

sugeridas pela escola, um espaço que desperte o interesse pelos livros, que possa 

frequentar a biblioteca e compartilhar o seu ponto de vista com o de seus colegas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A leitura é essencial na formação da criança, pois contribui para a formação 

humana dela, auxilia a descobrir um mundo novo, cheio de coisas desconhecidas, 

torna o seu conhecimento mais amplo e diversificado, mexe com a sua imaginação, 

com a fantasia e, portanto, é uma das maneiras de a criança se divertir e aprender. 

A trajetória da criança em relação a leitura e a escrita se assemelha ao 

desenvolvimento dessas práticas na história da humanidade. Assim, houve vários 

períodos até que o ser humano chegasse à escrita, que foi se desenvolvendo com o 

passar dos tempos até chegar a nossa escrita que é hoje, passando assim da 

mnemônica ou representativa, seguindo para a logografia e para a ideográfica na 

Suméria considerada o berço da escrita que teve o seu avanço para a cuneiforme 

finalizando assim para a fonetização depois para a silábica e por fim o alfabeto 

grego. Além da escrita junto a ela a oralidade também avançou. 

Nesse contexto evolutivo, o ato de ler é entendido não apenas como a 

decodificação das letras e nem palavras, ler é ir mais além, mais amplo. A leitura é 

classificada em três níveis, a primeira é a leitura sensorial, que antes de ser um texto 

escrito o livro é apenas um objeto; a segunda é a leitura emocional quando lemos 

com a emoção não mais com os sentidos e, por fim: a leitura racional que temos a 

capacidade de atribuir significado ao texto, esses níveis é inter-relacionada, mesmo 

um nível ou outro sendo mais favorecido. 

Assim, o livro foi um recurso que o ser humano encontrou para registrar a 

linguagem falada e esse texto é dividido em dois grandes grupos o literário que 

possui função estética, refere-se ao entretenimento, ao belo, à arte e à ficção. E o 

não literário apresenta uma função utilitária, serve para informar, convencer, explicar 

e ordenar. 

   Com o objetivo de investigar a importância da leitura na formação de uma 

criança, em especial, do 4º ano do Ensino Fundamental, constatamos que a criança 

de nove anos está no nível de desenvolvimento das operações concretas, mostra-se 

capaz de resolver seus problemas de forma mais lógica, portanto, é importante 

colocar esse aluno em contato com os mais diversos tipos de leituras, os literários e 

os não literários, além de disponibilizar diferentes gêneros textuais. 



39 
 

Em consonância com tudo isso, a atuação do professor será essencial para 

que o aluno tenha uma boa relação com o livro e com a leitura, pois o professor 

também tem que saber quais os livros são de interesse do seu aluno de acordo com 

a sua faixa etária, escolaridade e sexo, baseando sempre nas preferências dos 

alunos para depois gradativamente sugerir obras novas. 

Além disso, o papel da escola é possuir um acervo de qualidade com 

diferentes livros, e que estes sejam acessíveis aos alunos. Para que isso seja 

alcançado é necessário uma biblioteca bem aparelhada, com espaço bem delimitado 

para leitura e pesquisa, possibilitando que o educando entre nas horas livres, 

transite livremente, possa fazer empréstimos, pesquisas, ler por descontração e 

também que tenha um momento com um profissional capacitado para fazer a hora 

do conto, possibilitando que o aluno tenha contato com os livros de uma forma mais 

dinâmica tornando, assim, um espaço agradável. 

Portanto, é imprescindível trabalhar com a leitura na escola para que haja a 

compreensão pedagógica de se estimular continuamente o encontro do aluno com a 

leitura por meio da biblioteca, da hora do conto e da mediação do professor, uma 

vez que ela é fundamental para uma formação intelectual e humana da criança.  
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