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RESUMO 
 

Trabalhar com a metodologia de projetos constitui uma das possibilidades para 
superar o ensino tradicional, linear e descontextualizado. No caso da leitura, os 
projetos podem colaborar para transitar da ênfase na decodificação a práticas que 
expressem o seu potencial de transformação. Comprometendo-se com essa 
necessidade, esta pesquisa teve como objetivo geral analisar a proximidade e/ou 
distanciamento do Projeto Incentivo à Leitura, desenvolvido na EMEF Professora 
Cândida Bertotto Zucatti, do município de Macieira – Santa Catarina, em relação aos 
Projetos Criativos Ecoformadores – PCE, uma metodologia comprometida com a 
aproximação do currículo à realidade dos estudantes e com a articulação teórico-
prática. Tendo como referenciais metodológicos a pesquisa-ação, a pesquisa 
documental e a abordagem qualitativa, o estudo contou com a participação de 11 
estudantes do 9º do Ensino Fundamental, que participaram no desenvolvimento da 
proposta na referida escola e da avaliação de seus resultados por meio de uma 
entrevista estruturada. Também, coletaram-se dados com a análise dos organizadores 
conceituais que compõem a estrutura dos Projetos Criativos Ecoformadores – PCE, 
utilizando-se de um formulário com o propósito de selecionar indicadores, que 
possibilitassem confrontar o projeto desenvolvido à referida metodologia. Os 
resultados indicam que, no desenvolvimento do Projeto Incentivo à Leitura, 
trabalharam-se questões determinantes para evitar que a prática da leitura se reduza 
à decodificação de textos. A própria avaliação dos estudantes evidenciou essa 
condição e se manifestou quando registraram o estímulo à imaginação, a ampliação 
da visão de mundo, o senso crítico, a aproximação entre família e escola e o 
envolvimento da realidade dos estudantes. A aproximação do projeto com a 
metodologia do PCE também se observou tanto na utilização da memória da história 
e do envolvimento de membros da comunidade como na tomada de consciência em 
relação às vivências de pessoas com idades mais avançadas, além de outras 
condições cruciais para esse processo. Por outro lado, o distanciamento se verificou 
pela ausência de uma atividade de abertura prevista como epítome, de material de 
referência teórica para ampliar o desenvolvimento integral, a falta de definição de 
questões geradoras, de metas e de uma perspectiva interdisciplinar tanto nos 
conteúdos abordados como na avaliação dos estudantes, além da impossibilidade de 
estabelecer uma cronologia articulada e na falta de uma polinização voltada para 
perpetuar os resultados. Portanto, se por um lado se observaram potencialidades do 
Projeto de Incentivo à Leitura para superar a ênfase na decodificação, por outro, há 
demandas a fim de ampliar possibilidades para o papel transformador da leitura. Além 
do registro da proposta, o produto educacional disponibilizado para a Educação 
Básica, por meio desta pesquisa, define a relevância dos resultados alcançados. Este 
produto consiste na definição de dez indicadores apresentados na sequência e que 
podem ser utilizados para avaliar/estimular a aproximação de diferentes projetos de 
ensino a uma perspectiva transdisciplinar e ecoformadora: abertura de impacto e de 
conexão do projeto à realidade local/global; estudos precedentes que fundamentem o 
projeto; ações envolvendo a realidade local; questões que estimulam a atitude 
indagadora; resultados concretos e quantificáveis; foco no desenvolvimento integral e 
na tomada de consciência; atividades transdisciplinares e ecoformadoras; cronologia 
articulada; avaliação comprometida com as demandas; perpetuação de resultados 
vinculados ao bem comum. 
 
Palavras-chave: Leitura. Transformação. Projetos Criativos Ecoformadores – PCE. 



ABSTRACT 

Working with the methodology of projects is one of the possibilities to overcome 
traditional, linear and decontextualized teaching. In the case of reading, projects can 
collaborate to move from the emphasis on decoding to practices that express their 
potential for transformation. Committing to this need, this research had the general aim 
to analyze the proximity and/or distance of the reading incentive project, developed at 
EMEF Professor Cândida Bertotto Zucatti, city of Macieira - Santa Catarina, 
concerning the Ecoforming Creative Projects [Projetos Criativos Ecoformadores – 
PCE], a methodology to bring the curriculum closer to the students' reality, and the 
theoretical-practical articulation. Using action research, documentary research, and 
qualitative approach methodological references, the study counted with the 
participation of eleven students in the 9th grade in Elementary School, who participated 
in the development of proposals in that school and the evaluation of their results 
through a structured interview. Data was also collected with the conceptual organizers' 
analysis that makes up the PCE structure, using a form to select indicators that would 
enable us to confront the developed project with the referred methodology. The results 
indicate that in the Reading Incentive Project development, decisive issues were 
worked to prevent the reading practice from being reduced to text decoding. The 
students ' evaluation highlighted this condition and became evident when they stated 
that it stimulated the imagination, expanded their worldview, the critical sense, the 
family and school closeness and the involvement of the students' reality. The 
approximation of the project to the PCE methodology was also observed in both the 
use of the history of memory and the community members’ involvement in the 
awareness of the aged people's experiences, in addition to other crucial conditions to 
this process. While the distancing took place by the absence of an opening activity 
expected as an epitome, of theoretical reference material to expand integral 
development, the lack of generating issues definition, of objectives, and an 
interdisciplinary perspective both in the content covered as in the student’s evaluation, 
in addition to the impossibility of establishing an articulated chronology and in the 
absence of pollination aimed at maintaining the results. Therefore, if, on the one hand, 
the Reading Incentive Project's potential was observed to overcome the emphasis on 
decoding, on the other hand, there are demands to expand possibilities for the 
transformative role of reading. Besides the proposal registration, the educational 
product that this research made available to Basic Education defines the relevance of 
the results achieved. This product consists of the definition of the following ten 
indicators that can be used to evaluate/stimulate the approach of different teaching 
projects to a transdisciplinary and ecoforming perspective: opening impact and 
connecting the project to the local/global reality; previous studies that support the 
project; actions involving the local reality; questions that stimulate the inquiring attitude; 
concrete and quantifiable results; focus on integral development and awareness-
raising; transdisciplinary and ecoforming activities; articulated chronology; evaluation 
committed to the demands; conserving of results linked to the common good. 
 
Keywords: Reading. Transformation. Ecoforming Creative Projects – PCE. 
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 INTRODUÇÃO   

 

A leitura é uma das práticas que permeiam a realidade local e global e sua 

utilização vem possibilitando a compreensão mais profunda da realidade. Para 

superar a perspectiva de se consolidar como um ato mecânico, constituído em uma 

simples atividade de decifrar, e que impossibilita a compreensão do texto (SILVA, 

2009), é indispensável que, no contexto escolar, a leitura de mundo se fortaleça 

como um processo contínuo e favorável à emancipação, permeado pela análise 

crítica do repertório acessado (FREIRE, 1981). 

Cagliari (2002, p. 148) reforça o fato de que “A leitura é a extensão da escola 

na vida das pessoas. A maioria do que se deve aprender na vida terá de ser 

conseguido com apoio da leitura fora da escola [...]”. O autor também alerta que a 

“[...] grande maioria dos problemas que os alunos encontram ao longo dos anos de 

estudo, chegando até a pós-graduação, é decorrente de problemas de leitura”.    

A pesquisa teve por motivação dificuldades observadas nos estudantes do 

Ensino Fundamental II, especialmente nas aulas de Língua Portuguesa, ao se 

expressarem por meio de textos, ordenar palavras e dar sentido às ideias. 

Certamente, isso evidenciou a relevância de se desenvolverem iniciativas vinculadas 

à realidade discente e às necessidades formativas.  Nesse contexto, o problema 

norteador deste estudo é: Que aproximações e/ou especificidades apresenta o 

projeto de leitura, elaborado e desenvolvido na EMEF Professora Cândida Bertotto 

Zucatti, do município de Macieira – SC, com a metodologia dos Projetos Criativos 

Ecoformadores – PCE? 

Ao propor o desenvolvimento de um projeto de promoção da leitura e seu 

confronto com a metodologia criada por Torre e Zwierewicz (2009), sendo esta 

explorada em diferentes escolas de Santa Catarina, a pesquisa assume um 

compromisso com o estímulo de um ensino criativo, transdisciplinar e ecoformador. 

Para tanto, parte-se da elaboração e da aplicação de um projeto de ensino e de 

aprendizagem, estimulando-se, na sequência, o confronto com uma iniciativa que 

vem sendo capilarizada no contexto catarinense.  

Nessa perspectiva, a pesquisa objetivou, de maneira geral, analisar a 

proximidade e/ou distanciamento do Projeto Incentivo à Leitura, desenvolvido na 

EMEF Professora Cândida Bertotto Zucatti, do município de Macieira – SC, em 



relação à metodologia dos Projetos Criativos Ecoformadores – PCE, visando à 

identificação de indicadores úteis para o aperfeiçoamento da elaboração e do 

desenvolvimento de novos projetos. Vinculado a esse propósito, elencaram-se os 

seguintes objetivos específicos: I) elaborar um projeto de leitura, adaptado ao 9º no 

Ensino Fundamental II da EMEF Professora Cândida Bertotto Zucatti, do município 

de Macieira – SC; II) avaliar o projeto de leitura desenvolvido a partir da perspectiva 

de estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental; III) situar, em cada um dos 

organizadores conceituais dos Projetos Criativos Ecoformadores – PCE, um 

indicador que possibilitasse a análise de aproximações e de especificidades dessa 

metodologia em relação a projeto de leitura desenvolvido; IV) utilizar os indicadores 

para confronto do projeto de leitura, desenvolvido na EME. Professora Cândida 

Bertotto Zucatti, com os conceitos organizadores da metodologia dos Projetos 

Criativos Ecoformadores – PCE, visando à análise de aproximações ou de diferenças 

dos dois tipos de projeto.  

Na realização do estudo, priorizou-se a pesquisa-ação e a pesquisa 

comparativa. Em relação à abordagem, optou-se pela qualitativa em função das 

condições oferecidas para elaboração do projeto, sua avaliação e comparação com 

uma perspectiva dos Projetos Criativos Ecoformadores – PCE. 

Participaram do estudo 11 estudantes matriculados no 9º ano do Ensino 

Fundamental, da EMEF Professora Cândida Bertotto Zucatti, de Macieira – SC. 

Como constituiu um grupo reduzido, tendo em vista ser esse o número de estudantes 

matriculados na turma selecionada para o estudo, todos participaram da pesquisa, 

condição que converge com a equivalência entre população e amostra.  

Na coleta de dados, utilizaram-se dois instrumentos: um roteiro de entrevista, 

que visava a conhecer a percepção dos estudantes participantes da pesquisa sobre 

as contribuições do projeto desenvolvido a fim de despertar o gosto pela leitura, 

torná-la prazerosa, envolver a sua realidade e aproximar a família na vida escolar; 

um roteiro para confrontar o projeto de leitura aos organizadores conceituais dos 

Projetos Criativos Ecoformadores – PCE.  

O estudo tem vínculo com o comprometimento pessoal da pesquisadora em 

relação à educação. Nesse sentido, converge com a busca de novas possibilidades 

para os estudantes se desenvolverem, por isso, além de um desafio, constituiu uma 

condição geradora satisfação, haja vista acentuar o sentido de pertencimento a uma 

profissão capaz de provocar transformações.  



Destaca-se, mais uma vez, que a iniciativa nasceu envolta a demandas 

observadas no interior da escola, especialmente às referentes ao processo de leitura, 

de interpretação e de produção textual. A dificuldade na leitura, por exemplo, 

contribuía para os estudantes se expressarem com mais dificuldade, não 

compreenderem com a mesma profundidade a realidade local e a global e não 

perceberem com o mesmo grau de consciência o sentido implícito e até mesmo 

explícito nos textos. 

Apesar das dificuldades, observava-se a existência de muitas possibilidades 

ao estímulo da leitura. Essas precisavam ser exploradas para a prática pedagógica 

não ficar retida às dificuldades constatadas. 

O compromisso assumido na realização deste estudo, de modo semelhante, 

atende à perspectiva do Mestrado Profissional em Educação Básica – PPGEB da 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP, ao manter uma relação com a 

prática pedagógica, a pesquisa que se vinculou à linha de pesquisa ‘Cultura, Ensino 

e Formação Docente’, responsável pelo desenvolvimento de ações transformadoras, 

como previsto no projeto do referido programa de mestrado (UNIARP, 2018). 

Em relação à contribuição teórica, o estudo compila resultados de pesquisas 

precedentes, indispensáveis para contextualizar o tema, tais como as realizadas por 

Arcoverde (2007), Freire (1981, 2005), Kleiman (2011), Petit (2009), Santa Anna, 

Gregório e Gerlin (2014), Grazioli e Coenga (2014) e Silva (2009). Esses são autores 

de referência da temática implicada neste estudo e o agrupamento de suas reflexões 

oportuniza o mapeamento de publicações acerca da leitura e das implicações a ela 

vinculadas.  

Esta pesquisa, portanto, pretende contribuir com a Educação Básica, 

disponibilizando aos profissionais que nela atuam, especialmente nos anos finais do 

Ensino Fundamental, além de uma síntese teórica, uma proposta de promoção da 

leitura, que também se poderá adaptar e explorar em outras etapas formativas, e 

indicadores que possibilitam sua aproximação e a de outros projetos à metodologia 

dos Projetos Criativos Ecoformadores - PCE.  

Na sistematização, organizaram-se quatro capítulos. Os dois iniciais dedicam-

se à fundamentação teórica, evidenciado-se um processo de transição da leitura 

como um ato mecânico à leitura que favoreça a compreensão da realidade, 

destacando-se a relevância das tecnologias digitais e da metodologia dos projetos 

para esse processo; na sequência, o terceiro capítulo é dedicado à metodologia da 



pesquisa; finalmente, o quarto aos resultados e sua discussão. 

Espera-se que o produto educacional, formado por indicadores que colaboram 

para aproximar outros projetos a uma perspectiva de ensino criativo, transdisciplinar 

e ecoformador, possa ser uma alternativa de uso frequente dos docentes do Ensino 

Fundamental II. Da mesma forma, espera-se contribuir para ampliar as 

possibilidades para a aprendizagem dos estudantes de todas as etapas da Educação 

Básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 DAS FORMAS DE LEITURA À SUA CONSTITUIÇÃO COMO PRÁTICA SOCIAL 

  

Existem diferentes textos, formas de ler e de compreender o que se lê. Neste 

capítulo, transita-se da leitura como decodificação à leitura como emancipação 

social, valorizando sua prática a fim de compreender e de transitar na escola e para 

além dela.  

 

1.1 DA LEITURA DA DECODIFICAÇÃO À LEITURA DA EMANCIPAÇÃO SOCIAL 

Quando se analisa o formato da leitura e a sua utilização, observa-se a 

existência, além de diferentes textos, de diferentes modos de ler e de vários 

comportamentos do leitor. Essa diversidade pode decorrer tanto do nível de 

escolarização e das representações da escrita, quanto da intencionalidade da obra, 

da realidade social de cada época e de outros fatores influentes nas especificidades 

que envolvem o processo de produção do texto e de sua leitura e interpretação. 

Independente dessas variáveis, a prática da leitura está presente nas mais 

diversas atividades humanas e tem possibilitado a compreensão mais profunda da 

realidade. Nesse ínterim, enquanto a leitura mecânica se constitui em uma simples 

atividade de decifrar, transformando sinais e códigos em sons, sem uma 

compreensão daquilo que se está dizendo (SILVA, 2009), a leitura de mundo é um 

processo contínuo e favorável à emancipação a partir da análise crítica a respeito do 

repertório acessado (FREIRE, 1981). 

Quintana (2006, p. 716), igualmente, faz referência ao processo de leitura, 

afirmando, em um de seus textos poéticos, que “[...] ler é o único modo de se estar 

sozinho e acompanhado ao mesmo tempo, pois um livro é um mundo”. Estar só, mas 

em companhia da leitura pode, portanto, proporcionar ao leitor momentos de prazer, 

de humor, de consolo, de esperança, de tristeza, de enriquecimento, de novos 

conhecimentos. 

“A leitura constitui também uma prática social, pela qual o sujeito, ao praticar 

o ato de ler, mergulha no processo de produção de sentidos, e esta tornar-se-á algo 

inscrito na dimensão simbólica das atividades humanas” (KRUG, 2015, p. 3). 

Compreende-se que a leitura é emancipadora quando liberta, elucida e estimula 

observar a vida a partir de várias perspectivas, condições essenciais para ampliar a 



visão de mundo. Contudo, precisa ser trabalhada na escola com a intenção de 

oportunizar essa abertura. 

Essa necessidade se justifica porque, tanto na prática caracterizada da 

decodificação como na prática emancipadora, ocorre um cruzamento de dois 

mundos: o mundo do leitor e o mundo do texto. E, em função da intencionalidade do 

autor ao escrever sua obra e das especificidades do leitor, as leituras se diferenciam 

entre o coletivo de leitores ou de cada um deles em sua individualidade.  

Nesse processo, vários são os níveis de conhecimento mobilizados durante a 

leitura e imprescindíveis para o processamento textual. Entre esses conhecimentos, 

destacam-se o conhecimento linguístico, o conhecimento textual e o conhecimento 

de mundo, sendo que os mesmos: 

[...] devem ser ativados durante a leitura para poder chegar ao 
momento de compreensão, momento esse que passa 
desapercebido, em que as partes discretas se juntam para fazer um 
significado. O mero passar de olhos não é leitura, pois a leitura 
implica uma atividade de procura por parte do leitor, no seu passado, 
de lembranças e conhecimentos, daqueles que são relevantes para 
a compreensão de um texto que fornece pistas e sugere caminhos 
(KLEIMAN, 2011, p. 26). 

Kleiman (2011), de modo semelhantes, afirma que quanto mais conhecimento 

textual o leitor obtiver, quanto maior a sua exposição a todo tipo de texto, mais fácil 

a sua compreensão. Além disso, defende o fato de o processo se tornar satisfatório 

quando os conhecimentos que formam parte do conhecimento prévio são utilizados 

durante a leitura. 

 A ativação do conhecimento prévio é [...] essencial à compreensão, 
pois é o conhecimento que o leitor tem sobre o assunto que lhe 
permite fazer inferências necessárias para relacionar diferentes 
partes discretas do texto num todo coerente. Este tipo de inferência, 
que se dá como decorrência do conhecimento de mundo e que é 
motivado pelos itens lexicais no texto é um processo inconsciente do 
leitor proficiente (KLEIMAN, 2011, p. 25). 

Historicamente, as diversas formas de escrita, impulsionadas pelo 

desenvolvimento tecnológico, influenciaram na forma como as sociedades foram 

desenvolvendo hábitos e práticas de leitura. Assim, evidencia-se que:  

A disseminação de novas formas de comunicação escrita traz 
consigo o surgimento de novas comunidades de interpretação; mais 
que isto, essas novas formas e comunidades – as novas práticas – 
marcam a construção de novos grupos, com suas próprias conexões 
e apropriações identitárias que, como qualquer grupo recém 
estabelecido, buscam sua afirmação em relação às práticas já 
estabelecidas (OHARA; JOANILHO, 2016, p. 1). 



Em função de sua relevância, compete às escolas o estímulo à participação 

de estudantes em experiências de leitura, acompanhadas por condições que 

contribuam para superar o ato mecânico de decifrar códigos e sinais e sua 

transposição em uma prática favorável à formação de leitores experientes e 

conscientes. Esses se caracterizam por compreender o que leem, por saber 

escolher, entre os textos, os que apresentam maiores benefícios e perceber as 

relações entre algo lido e a realidade.  

Na instauração de um leitor experiente, Proust (1995) afirma revelarem-se, 

minimamente, duas faces do ato de ler:   

- uma delas está relacionada ao fato de o prazer de ler ser, também, o prazer 

da descoberta de novos horizontes, de outras realidades, de um novo mundo 

e de si mesmo, porque, “[...] ao ler, o sujeito toma consciência da história, sua 

e do mundo, o que lhe permite situar-se no tempo e na sociedade, questionar 

seus valores e suas posturas e, assim, construir uma identidade (YUNES, 

1995, p. 191)”. Um leitor que descobriu esse prazer, sabe, conscientemente 

ou não, que a descoberta de si mesmo, assim como do mundo, nunca termina. 

Sabe que, quanto mais lê, mais descobre e mais precisa descobrir 

(PROUST,1995); 

- a outra face do ato de ler que a afirmação que Proust revela diz respeito ao 

fato de não se enxergar ‘a realidade’, mas ‘uma realidade’, que é a realidade 

construída pela própria pessoa por meio de ideias e de experiências. Portanto, 

"Não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos" (NIN, 1961, p. 

145).  

Assim, ao ler, o leitor não descobre o mundo, mas um mundo, o seu; um 

mundo que ele poderá, com a leitura, recriar infinitas vezes. Nesse processo, a leitura 

pode auxiliar no alcance de sua libertação, tornando-o um cidadão com uma visão 

mais profunda sobre o mundo. Por isso, a prática da leitura precisa realizar-se em 

diferentes ambientes de aprendizagem, organizados dentro e fora da escola e/ou da 

biblioteca, inclusive em espaços nos quais o público possa aproveitar o tempo 

(SANTA ANNA; GREGÓRIO; GERLIN, 2014). 

Essa afirmação converge com a posição de Cagliari (2002, p.148) ao afirmar 

que “[...] a leitura é a extensão da escola na vida das pessoas, é uma herança maior 

que qualquer diploma”. Em decorrência, ler se constitui em uma atividade complexa 



e precisa ser geradora de novas experiências, fundir a vida do leitor e a do autor, 

tomando um sentido próprio quando se conecta com a experiência de vida de cada 

um. 

Além disso, “A leitura constitui um processo interpretativo de informações 

materializadas em um dado suporte. Sem a existência do suporte, a informação 

perder-se-ia com facilidade, não sendo possível armazená-la para futura análise” 

(SANTA ANNA; PEREIRA, 2014, p. 1693). Por isso, os autores defendem que “A 

comunicação oral por si só viabiliza a consolidação de uma leitura momentânea, 

perdendo a oportunidade de poder ser contextualizada por outros leitores e em 

outras ambiências”. Nessa condição, reside a relevância do registro e de sua difusão.  

 

1.2 A LEITURA COMO PRÁTICA SOCIAL 

A leitura é uma prática social presente na vida familiar, na saúde, no lazer, na 

cultura, na política e em outras atividades humanas. Arcoverde (2007) registra que a 

atividade da leitura cria, para o leitor, os laços possíveis que o integram ao mundo 

do belo, do contraditório, das verdades, das imprecisões, estimulando que se adentre 

em infinitas realidades nas quais se assumem diferentes papéis, travam-se diálogos, 

constituem-se oposições, apreciam-se valores e assumem-se posicionamentos 

críticos diante dos conteúdos dos textos. 

A prática da leitura também pode ser um ponto de partida para transitar pela 

diversidade cultural, conhecer melhor a si mesmo e aos outros, formar a própria 

identidade, entender o global e articulá-lo à realidade local. Para isso, as 

possibilidades são muitas, pois, sistematicamente, existe algo disponível para ser 

lido, podendo ser um gesto, uma palavra, um sinal solidário, uma notícia, uma 

receita, um aviso ou uma simples placa de sinalização que norteia o percurso de 

uma viagem.  

Por isso, faz-se necessária uma prática constante de leitura e de reflexões 

sobre sua relevância, considerando, nesse processo, a relação entre o histórico do 

leitor estudante e o real significado que a leitura tem para ele. Nesse ínterim, não se 

pode desconsiderar que essa prática desenvolvida na escola representa uma 

oportunidade de acesso ao conhecimento e a possibilidades para interação com o 

meio em que vive (LIMA; JESUS, 2010). 

Nesse processo de formação de leitores, deve-se evidenciar o que realmente 



precisa ser explorado, especialmente no sentido de articular o texto ao contexto, 

explorando o potencial que a leitura oferece para a compreensão da realidade. Na 

infância, por exemplo, a leitura pode, inclusive, suavizar determinados sentimentos 

enquanto aviva outros e, nesse percurso, “[...] desenvolve na criança a capacidade 

de procurar dentro de si mesma as repostas para seus problemas, tornando-a 

responsável e, consequentemente, agente de sua própria aprendizagem” (DROUET, 

1995, p. 13). Para tanto, requisita a reflexão, o pensar, o recear enquanto é praticada 

em função das mais diversas razões, tais como: 

 [...] obter informações, seguir instruções, aprender ou ‘ressignificar’ 
conteúdos, navegar na Internet, planejar uma aula ou proferir uma 
conferência, produzir um texto, desenvolver o gosto pela leitura, 
entreter-se, transitar por outros tempos e lugares reais ou 
imaginários, escapar à realidade, ou por prazer estético, dentre 
tantas razões que mobilizam o leitor, conforme seus múltiplos 
desejos e as diferentes situações de comunicação impostas por um 
dado contexto sócio-histórico-cultural (CORDEIRO, 2004, p. 98). 

   Ler, portanto, é ampliar o conhecimento, percebendo o mundo e as relações 

nele constituídas. Portanto, a leitura define-se em um importante instrumento para o 

processo de desenvolvimento e (re)construção social. 

 Além disso, apesar da falta de acesso a condições para transformar os 

problemas em âmbito global, pode contribuir para modificar a realidade próxima, 

tendo na leitura tanto um dos recursos fundamentais para conhecer a realidade e 

analisá-la criticamente como para propor e realizar intervenções que a qualifiquem. 

Para tanto, é preciso estimular a pertinência do ensino nas escolas por meio de 

atividades contextualizadas significativas aos estudantes, permeando esse processo 

por práticas de leitura que, de acordo com Silva (2005, p. 24), priorizem o princípio 

de cidadania, valorizando a que favoreça a conscientização acerca de obrigações e 

dos direitos vinculados a uma “[...] uma sociedade justa, democrática e feliz”.  

 Uma pessoa que domina o universo da palavra é capaz de entender o mundo 

que a cerca, de modo a poder atuar nele conscientemente. Portanto, o docente, 

enquanto sujeito, que tem por função possibilitar o acesso, a construção e difusão 

de conhecimentos, precisa conscientizar-se desse seu papel que é, ao mesmo 

tempo, social e político. 

 Para intensificar esse processo, o docente, igualmente, precisa exercitar sua 

função de leitor, aproximando o que faz com aquilo que busca estimular nos 

estudantes. Dessa forma, amplia possibilidades para explorar a leitura como uma 



prática de responsabilidade social, tornando-a uma atividade mais do que obrigatória 

e indispensável no contexto escolar e para além dele. Trata-se, portanto, de se 

abrirem espaços para a leitura e de se criarem situações em que os estudantes 

possam exercer essa prática, pois,  

[...] a leitura é condição de vida do homem, se considerarmos vida 

no sentido de transcendência do próprio homem, ou seja, se 

considerarmos a vida não só a vida do homem como ser do mundo, 

e como participante da sociedade dos homens (FAZENDA, 1994, p. 

59).  

Considera-se, portanto, que a leitura se constitua em uma condição 

imprescindível à construção do conhecimento e o crescimento pessoal e profissional. 

Nesse processo, “Os professores podem ser de grande valia para despertar a 

curiosidade intelectual” (ZILBERMAN; LAJOLO, 1999, p. 66), utilizando a leitura 

como sua condição mobilizadora. 

Por possibilitar a compreensão da realidade e o exercício da cidadania, a 

leitura tem sido estimulada por meio de diferentes estratégias, representando um 

compromisso de uma sociedade alicerçada pela democracia. Segundo estudo 

realizado por Santa Anna, Gregório e Gerlin (2014), a leitura desempenha na 

sociedade um papel transformador e, por isso, defendem que compete às 

instituições, sobretudo às governamentais, elaborar e implementar políticas públicas 

voltadas ao incentivo à leitura de modo que se consolide uma sociedade leitora.  

No Brasil, segundo os autores supracitados, elaboraram-se diversos 

programas governamentais de modo a despertar o gosto pela leitura, tais como 

exemplo o Programa Nacional do Livro e da Leitura - PNLL, os quais visam à 

formação de leitores e o incentivo à leitura no país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 A LEITURA COM APOIO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS E DA METODOLOGIA 

DE PROJETOS 

 

  Na realidade atual, são expressivas as possibilidades para a leitura e as 

formas de promovê-la no contexto escolar. Este capítulo contribui com reflexões 

sobre a relevância dos recursos digitais na promoção da leitura e do uso da 

metodologia de projetos para sua exploração como prática social. Apesar deste 

estudo ter como eixo o trabalho com projetos, a inserção tecnológica é uma das 

possibilidades para os resultados desta pesquisa alinharam-se, futuramente, aos 

novos recursos disponibilizados à área educacional. 

  

2.1 O ESTÍMULO AO ACESSO DA LEITURA EM FORMATO DIGITAL 

 

 Independentemente do objetivo e da necessidade do leitor, o modo de ler se 

dinamiza de diferentes formas. Em um universo de possibilidades, atribui-se à escola 

a tarefa de desenvolver o hábito de ler. 

   Para a prática prazerosa da leitura, as escolas equipadas podem explorar as 

tecnologias digitais com ênfase no uso da internet como suporte dos mais diversos 

textos, pois ela vem revelando grande influência no desenvolvimento das habilidades 

de leitura, apesar de também existirem preocupações em relação ao seu uso. Além 

disso, as inovações tecnológicas vêm se impondo, atualmente, de forma bastante 

rápida, exigindo modificações na postura docente e no encaminhamento dos 

conteúdos escolares.  

 A sociedade em geral, as escolas em sua especificidade e os processos de 

ensino e de aprendizagem em particular aparecem cada vez mais associados a essa 

nova realidade. Costa et al (2011, p. 36) registram que “[...] equacionar hoje o futuro 

da escola e da aprendizagem é algo que não pode ser feito sem se considerar a 

influência das tecnologias digitais”. 

 Nesse sentido, Reis (2009, p. 100) lembra que “[...] a escola, como instituição 

de difusão de saberes e uma das responsáveis para a preparação do homem para 

a vida em sociedade, não pode caminhar à margem da evolução tecnológica, nem 

ignorar as transformações ocorridas na sociedade”. Sobre o uso da internet, Sobral 

destaca que a mesma 



[...] combina perfeitamente com os novos rumos da educação por ser 
adequada à nova relação aluno-professor, centrada no aluno e na 
ação deste como sujeito, e que requer do professor que se torne um 
companheiro, mais experiente, na jornada do conhecimento. Além de 
permitir que o professor também aprenda com o aluno, a Internet 
facilita a motivação deste, promovendo o trabalho em grupo e a troca 
dinâmica de informações com os colegas (2002, p.15). 

 Apesar de praticamente inexistente ou em fase inicial de inserção em muitas 

escolas, os recursos digitais não são uma possibilidade recente. Almeida e Silva 

(2011) confirmam essa condição quando mencionam que, no lugar de utilizar a 

expressão Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação - NTIC, vem se 

tornando habitual utilizar Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação - TDIC, 

evidenciando que não são tão recentes. 

 Várias são as possibilidades de que a área educacional dispõe para explorar 

a prática da leitura, impulsionando-a com o uso de TDIC. O ciberespaço é muito rico, 

entretanto, não pode ser visto apenas como um depósito de informação, pois é um 

entorno que proporciona mudanças constantes e que permite uma nova forma de 

apropriação de conhecimentos. Como tecnologia social, possibilita as pessoas com 

interesses afins encontrarem-se, falarem e trocarem impressões.  

 Martín-Barbero (2008) defende que as TDIC são a base de um novo entorno 

ou ecossistema comunicativo que tem colaborado para configurar modos de vida e 

maneiras de se relacionar. Por esse motivo, evidencia-se a importância do aspecto 

educativo no seu uso. 

 Se há novos recursos a serem explorados para o acesso e a prática da leitura, 

é preciso estimular-se uso de forma consciente e não rejeitado ou, então, explorado 

para promover a violência e a exclusão. Portanto, não será através do combate à 

internet, em sala de aula, que os estudantes farão bom uso dela, mas a partir de 

práticas interessantes propícias ao uso consciente das tecnologias durante as aulas.   

 Nesse sentido, Novaes (2005, s. p.) lembra que “A leitura é um vício para 

algumas pessoas e o computador também; a combinação da leitura com os 

computadores pode tornar-se irresistível [...]”. Lembra, também, que é “[...] verdade 

que existe uma grande quantidade de sites sem qualidade, mas isso é apenas um 

detalhe perto das mudanças e novidades que os hipertextos trazem”. 

 Além da atenção às possibilidades de explorar as TDIC para a leitura, é 

importante sua prática não ser imposta, pois, no lugar de estimular, a obrigação pode 

provocar o desestímulo ao hábito da leitura. Para tanto, torna-se indispensável aliar 



TDIC à formação de um leitor experiente e consciente, atribuindo um novo olhar à 

leitura conforme indicam orientações para a Educação Básica no contexto brasileiro:  

Os processos cognitivos e o modo de ler nessa esfera também 
mudam [...]. No ambiente digital, o tempo, o ritmo e a velocidade de 
leitura mudam [...]. A leitura do texto digital exige, diante de tantos 
suportes eletrônicos, um leitor dinâmico, ativo e que selecione 
quantitativa e qualitativamente as informações [...] (BRASIL, 2008, p. 
297). 

A Base Nacional Comum Curricular - BNCC, por sua vez, reitera o uso de 

recursos digitais nos processos de ensino e de aprendizagem. Além de explícita nas 

competências gerais da Educação Básica, essa condição está presente nas 

competências da Língua Portuguesa e da área de Linguagem. No caso desta, o 

documento indica como uma das competências o uso de diferentes linguagens, seja 

ela verbal - oral ou visual-motora, como Libras, e escrita -, corporal, visual, sonora e 

digital não somente para expressar, mas também para partilhar tanto informações 

quanto experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, além de produzir 

sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação (BRASIL, 

2017). 

 Por isso, o empenho contínuo do docente em explorar tanto o material 

impresso como o digital no meio escolar favorece que o estudante desenvolva e 

amplie o gosto pela leitura, especialmente quando promove a relação entre texto e 

contexto. Nesse sentido, se o livro impresso vem perdendo seu espaço isso não quer 

dizer que o estudante não esteja lendo. Pelo contrário, com o advento da internet, a 

leitura torna-se mais expansiva, uma vez que pode ser acessada de, praticamente, 

qualquer local e a qualquer momento. Nesse ínterim,   

                                             Apesar da existência de tecnologia que facilita ou cria novas formas 
de comunicação, as exigências de leitura são cada vez maiores. 
Tecnologias como a televisão, o cinema, o rádio, o computador não 
tem usurpado o lugar privilegiado da palavra escrita; pelo contrário, 
eles aumentaram as demandas de leitura feitas aos cidadãos para 
se integrarem na sociedade contemporânea, pois o indivíduo que 
pode fazer uso de todas essas vantagens, é aquele indivíduo que é 
leitor (KLEIMAN; MORAES, 1999, p. 92). 

  Contudo, não basta oferecer as tecnologias sem um objetivo adequado; 

para isso é necessária uma metodologia apropriada, pois, como afirma Fernandez, 

Hoje, observo que estamos diante de múltiplas textualidades, 

maneiras de ser leitor e de ler coexistindo em distintos espaços que 

a humanidade transita. A internet acoplada ao computador vem se 

constituindo num dos ambientes no qual a tríade leitor-leitura-texto 



está a cada dia que passa sendo redelineada e ressignificada, 

requerendo de nós, professores e pesquisadores, um olhar aguçado 

para compreendermos os diversos meandros e matizes dessa 

relação (2009, p. 1).   

 Para Belo (2007), não são apenas os formatos do livro que mudam, mas 

também a forma como o leitor lê, pois esse pode, com um clique, ir para a página 

desejada ou, até mesmo, trocar de leitura se assim o quiser. A evolução tecnológica 

não apenas facilita o acesso ao livro, mas também permite ao leitor escolher o que, 

como e onde quer ler. 

Com a digitalização crescente de textos e imagens, artigos, jornais, 
revistas ou livros inteiros, o que anteriormente apenas podia ser lido 
na forma impressa pode agora, complementarmente ou em 
alternativa, ser lido numa tela de computador, pela Internet, em um 
CD-ROM, ou em outro aparelho que permita a leitura em suporte 
digital. Com efeito, se for lido numa tela, o texto que o leitor estiver 
lendo será inevitavelmente lido de uma outra maneira: desaparecem 
os gestos e as sensações do leitor associados ao manuseio do livro 
impresso e muda a sequência da leitura. Em vez de seguirem uma 
ordem linear, de uma página inicial a uma página final, os capítulos 
de um livro digital estão relacionados entre si segundo outra lógica, 
permitindo ao leitor entrar nele de um ponto qualquer a partir do 
índice. O leitor pode passar de um capítulo do texto para o outro por 
meio de um simples clique de “mouse”, e de um texto para outros 
textos (e imagens e sons) sem sair da mesma tela (BELO, 2007, p.5-
6). 

Nesse ínterim, Osório (2011, p. 23) defende a necessidade de mais 

investimento e de mais educadores melhor preparados para os desafios que os 

processos de ensino e de aprendizagem enfrentam, claramente marcados por um 

novo paradigma centrado “[...] em aprendizagens significativas e na construção do 

conhecimento”. 

Por outro lado, o docente precisa ler com os estudantes e para eles, instigando 

a leitura pelo simples fato de ser um profissional leitor.  E é nesse processo que se 

percebe o quanto compete ao docente refletir com os estudantes sobre o fato de que 

as maneiras de ler se ajustam às novas possibilidades. Contudo, também é 

necessário o docente estar aberto a essas novas possibilidades, explorando leituras 

que podem envolver o Facebook, postagens interessantes nas mídias sociais, 

projetos de blogs, jogos educativos, quiz e vídeos que tratam de alguma obra 

literária, de forma crítica e criativa, tal como se define em uma das competências 

gerais da BNCC:  

Utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma 



crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas do 
cotidiano (incluindo as escolares) ao se comunicar, acessar e 
disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver 
problemas (BRASIL, 2017, p. 18). 

Para o estímulo à competência destacada, são determinantes as políticas de 

investimento em recursos tecnológicos, evitando que, nas escolas públicas, os 

estudantes se distanciem de possibilidades hoje disponibilizadas em escolas que 

atendem famílias com condições financeiras, geralmente, mais elevadas. A leitura e 

o seu estímulo, portanto, dependem de um conjunto de condições e envolvem 

políticas, instituições e profissionais responsáveis pela educação no país.  

Essa condição também é reforçada pela BNCC ao destacar, como uma das 

competências da área Linguagem, a utilização de diferentes linguagens para o 

estudante defender pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos 

humanos, a consciência socioambiental, além do consumo responsável em âmbito 

local, regional e global, atuando criticamente frente a questões do mundo 

contemporâneo (BRASIL, 2017). 

 

2.2 A PROMOÇÃO DA LEITURA NA METODOLOGIA DE PROJETOS 

Despertar o interesse dos estudantes pela leitura é uma tarefa que exige muito 

empenho por parte do docente, pois, além da seleção de livros e de textos coerentes 

com as suas realidades, é necessário dar condições para leituras de obras que 

estimulem a compreensão do âmbito global. Vários estudos apontam o fato de o 

gosto pela leitura se desenvolver a partir de uma aproximação afetiva e significativa 

em relação aos livros. Kriegl (2002, p. 8), por exemplo, defende que “Ninguém se 

torna leitor por um ato de obediência, ninguém nasce gostando de leitura, a influência 

dos adultos como referência é importante na medida em que são vistos lendo ou 

escrevendo”. 

Partilhar é o termo ideal, porque antes de tudo, leitura é uma 
experiência que envolve a troca, o diálogo e a interação. Muito se 
ouve falar que os alunos não leem. Há uma questão, no entanto, que 
deve anteceder a essa: como o professor enfrenta o desafio da 
leitura? Nesse sentido, o professor que deseja formar leitores e 
promover em sala de aula precisa se perguntar antes: Como me 
tornei leitor? Como descobri o interesse pela leitura? Qual a 
experiência de leitura que eu tenho que partilhar com os outros? 
(GRAZIOLI; COENGA, 2014, p. 191).  



Grazioli e Coenga (2014), do mesmo modo, ressaltam que cabe ao professor 

a missão de atrair os alunos para o traquejo da leitura, diferenciadamente, 

sobressaindo-se por meio da criatividade e da expressividade. Observa-se, contudo, 

que durante a trajetória acadêmica, especialmente em escolas tradicionais, é mais 

frequente utilizar o livro didático e/ou apostilas e leitura suplementar.  

Materiais que o docente utiliza como apoio pedagógico durante as aulas, ao 

se tratar de leitura prazerosa, são bastante superficiais, por isso, estimulam que, “[...] 

na ausência de informações que orientam uma prática mais eficiente, o ensino da 

leitura parece ser realizado ao acaso, fazendo com que os professores ajam através 

do ensaio-e-erro quando da abordagem de materiais escritos junto a seus alunos” 

(SILVA, 1996, p. 33).  

 Como contraponto, o ambiente escolar tem a responsabilidade de 

desenvolver ações para promover o hábito de ler, pois é o lugar que o estudante tem 

acesso a orientações relevantes para a construção do conhecimento e sua interação 

com a realidade. Nesse contexto, Bamberger (1995, p. 6) afirma “[...] que professores 

interessados e informados, sendo eles mesmos bons leitores, podem fazer com que 

os alunos experimentem na leitura um prazer idêntico ao seu, e também que existe 

esse prazer e o acesso ao livro nas salas de aula”. 

Para viabilizar o desenvolvimento do hábito de leitura, torna-se necessário a 

escola proporcionar espaços e estratégias para que a prática do ato de ler aconteça. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs (BRASIL, 1997) já defendiam que o 

tal ato deve ser realizado de várias formas, desde que faça sentido dentro da 

atividade no qual se insere. 

Cabe, então, aos docentes e às escolas a promoção de um espaço interativo 

e participativo, que ofereça possibilidades aos discentes de desenvolverem o gosto 

pela leitura e, decorrente disso, se dê o estímulo ao hábito de ler. Freire (2005, p. 11) 

esclarece que “[...] essa prática não se esgota na decodificação pura da palavra 

escrita ou da linguagem escrita, mas se antecipa e se alonga na inteligência do 

mundo”. 

Portanto, aprender a ler na escola deve ir além da decodificação do código 

escrito, ou melhor, deve fazer sentido e relacionar-se à vida do sujeito, inserir-se no 

meio cultural ao qual pertence, tornando-o capaz de produzir e de interpretar textos 

que fazem parte de seu cotidiano. Nesse processo, “O ato de ler e o de escrever 

devem ser vistos como instrumentos poderosos que permitem repensar o mundo e 



reorganizar o próprio pensamento” (LERNER, 2002, p. 73). 

 Cagliari (2002) ressalta que a leitura e a escrita estão sincronizadas, porém, 

ainda, é comum se dar mais ênfase à escrita, devido à facilidade de controlar os 

acertos e os erros que ocorrem durante os registros. Na leitura, não é possível 

estabelecer esse controle, pois o docente nem faz ideia do que se passa na mente 

de um estudante que lê em silêncio. 

Lerner (2002) reforça que ler é entrar em outros mundos possíveis. É indagar 

a realidade para compreendê-la melhor, é distanciar-se do texto e assumir uma 

postura crítica frente ao que se diz e ao que se quer dizer, é tirar carta de cidadania 

do mundo da cultura escrita. Por isso, é preciso ofertar, mesmo antes da 

intensificação do processo de alfabetização, livros e outros materiais ricos em escrita 

e não apenas em desenhos e em frases curtas. 

A criança só se tornará uma leitora fluente se o ato de ler se tornar prazeroso 

e passar a contribuir para a melhoria da sua aprendizagem. É necessário esse 

contato com o texto escrito, mesmo quando a criança não reconhece a palavra, para 

que, ao se tornar adulta, possa escolher, dentre os vários textos que circulam 

socialmente, aquele que atenda às suas necessidades em dado momento.  

[...] a leitura fluente envolve uma série de outras estratégias como 
seleção, antecipação, inferência e verificação, sem as quais não é 
possível rapidez e proficiência. É o uso desses procedimentos que 
permite controlar o que vai sendo lido, tomar decisões diante de 
dificuldades de compreensão, arriscar-se diante do desconhecido, 
buscar no texto a comprovação das suposições feitas, etc. (BRASIL, 
1997, p. 41).  

A escola deve preocupar-se em formar o leitor que entende o que lê, consegue 

estabelecer relações entre o texto lido com aqueles já conhecidos anteriormente, 

relacionando um assunto com o contexto em que se insere. Nesse sentido, a leitura 

de textos não deve se restringir aos limites dela mesma, mas encaminhar o leitor a 

uma investigação a partir de sua própria vida, uma vez que aprender a ler é aprender 

a viajar pelo mundo e, nesse mundo, a história individual está inserida.  

A leitura de textos escritos como revistas, jornais, livros deve ser vista como o 

encontro de dois leitores: do autor e de seu leitor. São dois mundos que se fundem 

e no qual o leitor descobrirá coisas novas ou reviverá momentos já conhecidos por 

ele. Se o mundo da leitura desenvolvido for diferente da experiência do leitor, este, 

então, terá o prazer da descoberta. Para fomentar essa ideia e analisar a respeito de 

atitudes leitoras, pode-se concordar com Manguel quando ressalta que: 



[...] é o leitor que confere a um objeto, lugar ou acontecimento uma 
certa legibilidade possível, ou que a reconhece neles; é o leitor que 
deve atribuir significados a um sistema de signos e depois decifrá-lo. 
Todos lemos a nós e ao mundo à nossa volta para vislumbrar o que 
somos e onde estamos. Lemos para compreender ou para começar 
a compreender. Não podemos deixar de ler. Ler, quase como 

respirar, é nossa função essencial (1997, p. 19). 

 Quando, por exemplo, escreve-se e se lê aquilo que se escreveu, de certa 

maneira, oportuniza-se o autoconhecimento. Conhecer os sentimentos, os valores, 

as frustrações, as alegrias, os amigos, as tristezas. Independentemente do efeito 

provocado, todo indivíduo precisa ler, pois 

[...] a informação está cada vez mais ao nosso alcance. Mas a 
sabedoria, que é o tipo mais precioso de conhecimento, essa só pode 
ser encontrada nos grandes autores da literatura. Esse é o primeiro 
motivo por que devemos ler. O segundo motivo é que todos bons 
pensamentos como já diziam os filósofos e os psicólogos, depende 
da memória. Não é possível pensar sem lembrar – e são os livros 
que ainda preservam a maior parte de nossa herança cultural. 
(BLOOM, 2001, p. 31). 

Enquanto os PCNs (BRASIL, 1997) definem que é responsabilidade da escola 

garantir o acesso dos estudantes aos diversos portadores textuais, assim como criar 

espaços para os explorarem como fonte de informação e de entretenimento, a BNCC 

(BRASIL, 2017) destaca a leitura como práticas de compreensão e de interpretação 

de textos verbais, verbo-visuais e multimodais. Esse último documento, do mesmo 

modo, destaca a relevância de textos da atualidade com assunto e tema apropriados 

à faixa etária dos estudantes e nível de textualidade adequado, incluindo vocabulário 

com possibilidades de enriquecimento do léxico e com recursos expressivos 

denotativos e conotativos. 

Nesse processo, a parceria entre família e escola encontra na leitura um 

recurso indispensável para promover o desenvolvimento integral estudantes. Para 

tanto, é necessário refletir sobre as estratégias didáticas utilizadas no contexto 

escolar a fim de promover a leitura, analisando se têm sido priorizadas práticas de 

decodificação ou práticas emancipadoras.  

A prática da leitura não pode ser realizada apenas em ambientes 
educacionais, na família ou na biblioteca. Ela pode ser realizada por 
meio da estruturação de ambientes de aprendizagem, organizados 
fora do ambiente escolar e/ou da biblioteca, podendo ser firmada em 
ambientes onde o público aproveita o tempo ocioso para 
consolidação da leitura (SANTA ANNA; GREGÓRIO; GERLIN, 2014, 
p. 80). 

As diferentes maneiras de desenvolver a leitura em sala de aula ou fora dela 



podem colaborar para despertar o prazer de ler, além de estimular outras 

competências e habilidades indispensáveis na realidade atual. Uma das estratégias 

que tem essa finalidade é a roda de leitura.   

A roda de leitura costuma ser associada à descoberta do prazer de 
ler. No entanto, ela não serve apenas para que as crianças 
conheçam algumas histórias ou sintam prazer com elas: também 
permite que os professores observem e desenvolvam uma série de 
comportamentos leitores em seus alunos (RANA; AUGUSTO, 2011, 
p. 48).  

 A roda serve para a socialização da leitura, feita previamente em casa e nos 

momentos destinados em sala de aula. É um momento que requisita do docente uma 

orientação acerca da atividade, evidenciando a importância da escuta das diferentes 

percepções referentes à obra lida.   

A participação do docente, também, ocorre a partir da leitura da mesma obra 

ou de outra que ofereça subsídios para aprofundar as análises dos estudantes. Para 

finalizar, após terem contado sua história, pode-se enfatizar a importância da leitura 

e indicar alguns livros, relatando trechos das histórias que registram. 

Independentemente da estratégia didática, a leitura que emancipa e 

empodera é a que se aproxima da realidade dos estudantes, estimula a reflexão 

sobre ela e se articula com outras áreas para propor soluções em relação aos 

problemas diagnosticados antes ou enquanto é promovida. Além disso, a 

vinculação da leitura com atividades de intervenção favorece a análise da sua 

relevância e evita que o ato de ler se resuma a um processo mecânico e alienante. 

Essa é uma das perspectivas previstas no desenvolvimento dos Projetos Criativos 

Ecoformadores – PCE. 

Portanto, trabalhar com práticas de leitura deve ter, como um dos 

compromissos, diferentes estratégias de estímulo. Isso se deve ao fato de que “[...] 

Trabalhar com estratégias de leitura permite ao leitor ampliar e modificar os 

processos mentais de conhecimento, bem como compreender um texto. 

Compreender é a base para que todas as crianças se engajem completamente na 

leitura de livros de literatura e se tornem leitoras” (GIROTTO; SOUZA, 2010, p. 108). 

Entre as possibilidades para transformação da prática pedagógica e, em 

decorrência, das possibilidades de estímulo à leitura, situa-se a metodologia dos 

Projetos Criativos Ecoformadores - PCE. A proposta foi criada por Torre e Zwierewicz 

(2009) e nasceu em meio às emergências deste século XXI a fim de aproximar 



currículo e realidade e articular teoria e prática, estimulando, nesse processo, o 

protagonismo docente e discente. Os autores reforçam que a metodologia se 

compromete em mobilizar uma educação a partir da vida e para a vida.  

Publicada no livro ‘Uma escola para o século XXI: escolas criativas e 

resiliência na educação’, a metodologia em questão prioriza a articulação entre 

reflexão e ação e, sem negar a relevância do conhecimento científico historicamente 

produzido, impulsiona a capacidade resiliente e valoriza o protagonismo de quem se 

transforma ao transformar (ZWIEREWICZ, 2017).  

Seu ponto de partida, ou seja, a parte inicial de seu uso na formação ou em 

outras atividades é “[...] ancorado na vida, estimulando que os docentes e estudantes 

possam ir ‘além da reprodução’ de conhecimentos e ‘além da análise crítica da 

realidade’ [...]”. Para tanto, estimula a “[...] construção [...] de propostas e/ou produtos 

que contribuam para qualificar as próprias condições de vida e de seus entornos, 

fomentando a resiliência dos que se implicam no desenvolvimento de cada PCE” 

(ZWIEREWICZ, 2013, p. 166). 

Sua diferença em relação a outros tipos de projetos didáticos consiste no 

potencial oferecido para trabalhar o ensino a partir da vida, voltando-se a essa com 

soluções projetadas no contexto de aplicação, por meio do auxílio de situações e de 

recursos que vão além da simples reprodução do conhecimento científico com o intuito 

de atender as demandas pessoais, sociais e ambientais (TORRE; ZWIEREWICZ, 

2009). Nesse processo, compromete-se com a realidade atual e com as incertezas 

em relação ao futuro. 

Para os autores, a proposta sistematizada na Figura 1, representada logo a 

seguir, representa um referencial de ensino e de aprendizagem baseado na 

autonomia, transformação, colaboração e busca do desenvolvimento integral 

conectado às demandas da realidade global e local. Por isso, vincula-se à realidade, 

transcendendo o conhecimento científico, por meio do desenvolvimento de atitudes 

colaborativas, solidárias e conectadas à vida, estimulando uma prática educativa 

flexível e aberta às emergências que precedem sua aplicação e às que surgirem 

durante seu desenvolvimento, além de fomentar a resiliência dos estudantes e dos 

próprios docentes que ressignificam seu pensamento enquanto ajudam a ressignificar 

o entorno.  

A sequência didática que dinamiza a elaboração e o desenvolvimento dos 

Projetos Criativos Ecoformadores – PCE é formada por dez organizadores 



conceituais. Cada um deles é responsável por uma parte do processo de ensino e de 

aprendizagem.  

Ao ser utilizado, o conjunto que a metodologia pretende estimular é mais do 

que a soma das partes, pois prioriza a transdisciplinaridade e a ecoformação. Esses 

conceitos, implícitos na proposta metodológica, favorecem a inclusão em sala de aula 

de questões subestimadas por escolas que se mantêm dentro de cativeiros 

disciplinares e, por isso, desconectam-se da vida (ZWIEREWICZ, 2013). 

Figura 1 – Organizadores conceituais dos Projetos Criativos Ecoformadores – PCE  

  

Fonte: Torre e Zwierewicz (2009) adaptado por Zwierewicz (2015). 

 

Os organizados conceituais disponibilizados na Figura 1 são descritos por 

Zwierewicz e Torre (2009) da seguinte forma: 

 Epítome: é o ponto de partida, a âncora, o entorno de interação entre teoria 

e prática e, portanto, entre ciência e realidade, seus valores, problemas e 

avanços. Como momento fundamental para criar o clima propício à 

aprendizagem, a situação se caracteriza como um movimento em que os 

estudantes interagem com a realidade atual e projetam perspectivas de 

futuro, percebendo desafios e possibilidades a partir de uma situação-

problema ou estudo de caso. Enquanto se efetiva, esse momento deve 



provocar um encantamento em relação à aprendizagem para que o 

estudante se sinta impactado pela realidade conectada por meio do projeto. 

 Legitimação teórica: justifica a importância, o interesse, a atualidade, a 

relevância e o impacto do projeto em função dos conhecimentos já 

disseminados e implicados nos conteúdos curriculares.  

 Legitimação pragmática: colabora para considerar necessidades e 

potencialidades da realidade atual e futura, evitando a cegueira do 

conhecimento comentada por Morin (2001). Ao atuar de forma articulada à 

legitimação teórica, a legitimação pragmática auxilia na identificação de 

situações emergenciais que justifiquem possíveis intervenções, situando a 

importância da relação entre os conteúdos curriculares e a realidade local 

e global. 

 Perguntas geradoras: definir as perguntas geradoras é fundamental para 

estimular a criatividade e a própria atitude indagadora, contribuindo para o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas como: reconhecer, identificar, 

observar, analisar, avaliar, criar, transformar e difundir. Colaboram, também, 

para incluir outras dimensões para além das cognitivas, estimulando o 

desenvolvimento integral. 

 Metas: são os resultados fortemente desejados e marcam a direção, o 

sentido dentro de uma determinada visão de ser humano e de uma 

concepção educativa. Têm um valor para quem as propõem e, por isso, 

estão dentro de cada um, da mesma forma como estão os sonhos, as 

aspirações. É um termo que se diferencia quando comparado aos objetivos, 

que geralmente são definidos de fora para dentro, ou seja, do sistema para 

a pessoa.  

 Eixos norteadores: são formados pelos objetivos, conceitos e conteúdos; 

têm a tarefa de ajudar na sensibilização e na tomada de consciência em 

relação ao papel de cada um diante do que se trabalha no projeto e que, 

de alguma forma, está conectado à vida. Não são, portanto, relações de 

conteúdos previstos pelo sistema e trabalhados sem uma contextualização 

em relação às demandas da realidade, tampouco elementos sem 

vinculação com as metas e com os outros organizadores conceituais dessa 

sequência didática.  



 Itinerários: são constituídos por atividades organizadas desde uma 

perspectiva complexa, transdisciplinar e ecoformadora. Sua organização 

está ligada aos outros organizadores conceituais e, por tal motivo, mantém 

uma vinculação permanente com as perguntas geradoras, os objetivos e 

os outros aspectos que constituem o projeto. 

 Coordenadas temporais: constituem o tempo disponível para o 

desenvolvimento do projeto, prevendo o período necessário para alcançar 

as metas e possibilitar a satisfação das necessidades individuais e coletivas 

– que podem ser intelectuais, emocionais, físicas, relacionais ou de outra 

ordem – bem como o tempo necessário para o despertar da consciência 

diante da realidade estudada – traçar, viabilizar e difundir as intervenções.  

 Avaliação emergente: é uma atividade formativa fundamental para 

comprovar os resultados das práticas e, sobretudo, para acompanhar, 

revisar, compartilhar e potencializar as ações, assim como intervir e 

avançar nelas. Por isso, seu foco não deve ser somente o planejado, mas 

também o não previsto, o emergente e o que, por algum motivo, passou a 

fazer parte do processo, tal como a tomada de consciência, a sensibilidade, 

os valores, os hábitos, as relações. 

 Polinização: é a fecundação do projeto no entorno em que foi desenvolvido 

e em outros contextos, dando vida à proposta matricial de tal modo que as 

ideias e os valores sigam ativos após o término do projeto, diferenciando-

se das grandes ideias que têm vida curta porque não germinam em um 

sistema que possibilita sua continuidade. Por isso, é importante 

compartilhar o projeto e os resultados em entornos que estimulem sua 

sequência, entendendo-se, portanto, ser preciso polinizar para seguir 

adiante. É, então, o que fica depois do encerramento do projeto.  

Os organizadores conceituais formam uma sequência didática que tem no 

epítome a etapa de abertura da prática pedagógica e na polinização o seu 

encerramento. Sua utilização colabora para superar práticas pedagógicas centradas 

na simples reprodução dos conhecimentos e no distanciamento do currículo em 

relação à realidade (ZWIEREWICZ, 2017) e, portanto, converge com esta pesquisa 

no sentido de superar a leitura como uma prática de decodificação. 

Nesse sentido, esperava-se que, no confronto com o projeto implantado na 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Cândida Bertotto Zucatti, fosse 



possível identificarem-se indicadores que contribuíssem para a elaboração de 

práticas de leitura que explorassem o potencial seu transformador.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

O desenvolvimento da pesquisa depende de uma série de definições 

metodológicas, entre elas, o tipo e a abordagem utilizados, a população e a amostra, 

além da delimitação dos instrumentos de pesquisa e das opções de tratamento dos 

dados. Esses aspectos são descritos neste capítulo com o intuito de evidenciar as 

condições que possibilitaram o estudo e colaboraram para mapear indicadores que 

auxiliem na aproximação de outros projetos à metodologia dos Projetos Criativos 

Ecoformadores – PCE.  

 

3.1 TIPO DE PESQUISA E DE ABORDAGEM 

 

Quanto ao tipo de pesquisa, optou-se pela pesquisa-ação e pela pesquisa 

comparativa. Enquanto “A pesquisa-ação é aquela que, além de compreender, visa 

intervir na situação, com vistas a modificá-la” (SEVERINO, 2007, p. 120), atendendo, 

portanto, ao que se propôs neste estudo em relação à aplicação do projeto de 

estímulo à leitura, a comparativa possibilitou o confronto do projeto aplicado aos 

Projetos Criativos Ecoformadores - PCE para que se identificassem indicadores com 

o intuito de aproximar outros projetos à referida metodologia.  

Quanto à abordagem, elegeu-se a qualitativa em função das condições que 

oferecia para este estudo. Essa abordagem se difere da quantitativa “[...] à medida 

que não emprega um instrumento estatístico como base do processo de análise de 

um problema. Não pretende numerar ou medir unidades ou categorias homogêneas” 

(RICHARDSON, 2007, p. 79). 

O desenvolvimento da pesquisa compreendeu quatro etapas. Sistematizam-

se, na sequência, as principais ações referentes a cada uma delas, destacando-se 

que cada uma corresponde a um dos objetivos específicos: 

 Primeira etapa: correspondeu à elaboração do projeto de leitura, adaptado 

ao 9º ano no Ensino Fundamental II, para desenvolvimento na EMEF Profes-

sora Cândida Bertotto Zucatti, do município de Macieira – SC. 



 Segunda etapa: correspondeu à avaliação das contribuições do projeto de 

leitura para ampliação do gosto dos estudantes do 9º ano no Ensino Funda-

mental II pelo processo, o envolvimento das suas realidades e a aproximação 

da família à vida escolar. 

 Terceira etapa: correspondeu à identificação de indicadores que possibilita-

ram avaliar a aproximação do projeto desenvolvido à metodologia dos Proje-

tos Criativos Ecoformadores - PCE.  

 Quarta etapa: correspondeu ao confronto do projeto de leitura desenvolvido 

na EMEF Professora Cândida Bertotto Zucatti com os organizadores concei-

tuais dos Projetos Criativos Ecoformadores – PCE, observando aproxima-

ções e especificidades.  

 

3.2 LÓCUS DE PESQUISA 

 

A pesquisa teve como lócus a Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Professora Cândida Bertotto Zucatti, localizada no município de Macieira – SC, que 

atende aos seguintes níveis: Educação Infantil (3, 4 e 5 anos), Ensino Fundamental 

I (1º ao 5º ano) e Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano). 

A referida escola tem por missão proporcionar ensino público de qualidade e 

seu objetivo principal é contribuir para o desenvolvimento e a valorização do ser 

humano, oferecendo condições favoráveis à comunidade escolar, incentivando a 

construção do conhecimento e a criatividade do aluno de forma significativa na 

resolução de situações-problema, preparando-o para participar como membro 

produtivo de nossa cultura (EMEF PROFESSORA CÂNDIDA BERTOTTO ZUCATTI, 

2018).  

A pesquisa foi autorizada pela instituição para ser desenvolvida no decorrer 

do ano letivo de 2018. Como forma de retribuição, assumiu-se o compromisso de 

socializar com os docentes os resultados do estudo, procurando contribuir com a 

equipe a fim de avançar no desenvolvimento de propostas metodológicas 

inovadoras. 

 

 



3.3 PARTICIPANTES 

 

Participaram do estudo 11 estudantes da turma do 9º ano do Ensino 

Fundamental, número correspondente ao total de discentes da referida turma. O 

público alvo contava com idades entre 14 e 15 anos, sendo filhos ou filhas de 

pequenos agricultores, os quais residiam a uma distância considerável da escola e 

precisavam fazer uso do transporte escolar, fator que ampliava a jornada diária 

escolar com as horas dedicadas à locomoção.  

Enquanto no período matutino frequentavam a escola, no período vespertino, 

a maioria deles trabalhava na lavoura junto aos pais; no caso das meninas, comum 

era assumirem as atividades domésticas. Apesar do cansaço, observava-se que 

dedicavam tempo às tarefas da escola, demonstrando consciência em relação à 

importância dos estudos.  

Em função do tamanho do grupo, todos os estudantes participaram do 

desenvolvimento do projeto e da avaliação do potencial do projeto de leitura 

desenvolvido, condição que resulta na convergência entre população-amostra. 

Em relação aos procedimentos éticos, os estudantes que participaram da 

pesquisa autorizaram a coleta de dados por meio da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. Dessa forma, tiveram garantia do sigilo 

da sua identidade ao mesmo tempo em que passaram a ter o direito de desistir do 

estudo, caso decidissem por isso. O mesmo ocorreu em relação aos seus pais, que 

autorizaram o envolvimento deles, tendo em vista se tratar de menores de idades. 

 

3.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Na coleta de dados, utilizaram-se dois instrumentos: um roteiro de entrevista 

e um formulário comparativo. 

- Roteiro de entrevista: esse instrumento teve como propósito conhecer a 

percepção dos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental, matriculados na EMEF 

Professora Cândida Bertotto Zucatti, do município de Macieira – Santa Catarina, 

sobre as contribuições do projeto desenvolvido para despertar o gosto pela leitura, 

torná-la prazerosa, envolver a realidade dos estudantes e aproximar a família da vida 

escolar. Para conhecer a percepção dos estudantes, realizou-se uma entrevista 

estruturada, sendo o roteiro composto por sete dimensões. Cada uma delas continha 



uma questão, exceto a dimensão sete que foi composta por duas questões, conforme 

registrado no Quadro 1. 

Quadro 1 - Roteiro com dimensões e questões 
Dimensão Questão correspondente 

Dimensão 1: Estímulo à imagi-
nação 

Como as leituras realizadas durante os projetos contribuíram 
para despertar sua imaginação? 

Dimensão 2: Visão de mundo 
Com seu envolvimento nos projetos de leitura foi possível conhe-
cer lugares, pessoas e culturas diferentes? De que maneira? 

Dimensão 3: Senso crítico 
As leituras realizadas nos projetos estimularam o senso crítico? 
Explique: 

Dimensão 4: Preferências de 
leitura 

Que tipo de leitura você aprecia? Por quê?  

Dimensão 5: Sugestão de ativi-
dades 

Que tipo de atividade você desenvolveria para despertar o gosto 
pela leitura em sua turma? 

Dimensão 6: Envolvimento da 
realidade dos estudantes 

Os projetos de leitura podem se aproximar da sua realidade? De 
que forma? 
 

Dimensão 7: Aproximação da 
família 

A partir dos projetos realizados houve alguma aproximação da 
família em relação a sua vida escolar? Explique:  
Como ampliar a aproximação da família com a vida escolar no 
desenvolvimento dos projetos de leitura? 

Fonte: a pesquisadora 

 

- Formulário para confrontar o projeto de leitura aos organizadores conceituais 

da metodologia dos Projetos Criativos Ecoformadores - PCE: esse roteiro utilizou 

indicadores que possibilitassem avaliar aproximações e especificidades de um 

conceito-chave presente em cada um dos organizadores conceituais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Neste capítulo, sistematizam-se os resultados das quatro etapas da pesquisa. 

Por isso, além da descrição do projeto desenvolvido na EMEF Professora Cândida 

Bertotto Zucatti, registra-se a percepção dos estudantes do 9º ano no Ensino 

Fundamental II sobre o mesmo, além do resultado do seu confronto com a 

metodologia dos Projetos Criativos Ecoformadores – PCE, destacando os 

indicadores que possibilitam avaliar aproximações e especificidades.  

 

4.1 O PROJETO DE LEITURA DA EMEF PROFESSORA CÂNDIDA BERTOTTO 

ZUCATTI 

 

 Na sistematização do projeto desenvolvido no EMEF Professora Cândida 

Bertotto Zucatti são registradas todas as etapas da proposta, incluindo, igualmente, 

o título. 

TÍTULO 

INCENTIVO À LEITURA 
 

OBJETIVOS 

Objetivo geral 

           Estimular o gosto pela leitura a partir do o envolvimento da realidade dos 

estudantes do Ensino Fundamental II da EMEF Professora Cândida Bertotto Zu-

catti e a participação da família nas atividades previstas no projeto.  

Objetivos específicos 

 - Promover atividades contextualizadas para estímulo à leitura; 

 - Facilitar o acesso dos estudantes ao acervo literário da escola, às revistas 

e aos jornais locais; 

 - Propiciar práticas de leitura numa perspectiva lúdica e interdisciplinar;  

 - Estimular o raciocínio, a linguagem, a escrita e a atenção na realização 

de atividades de leitura; 



- Enriquecer a vivência, a convivência e a cidadania durante a realização 

de atividades de leitura. 

 

JUSTIFICATIVA 

 O projeto de leitura desenvolvido no decorrer do ano de 2018, na E. M. E. 

F. Professor a Cândida Bertotto Zucatti, situada no interior do município de Maci-

eira – SC, consistiu no desenvolvimento de diferentes atividades voltadas à leitura. 

Sua origem teve por justificativa algumas demandas observadas no interior da es-

cola, especialmente às que se referiam aos processos de leitura, de interpretação 

e de produção textual. Em sala de aula, observava-se que a dificuldade na leitura 

contribuía para os estudantes se expressarem com mais dificuldade, não compre-

enderem com a mesma profundidade a realidade local e a global e não percebe-

rem, com o mesmo grau de consciência, o sentido implícito e até mesmo explícito 

nos textos.  

Para implicar os estudantes, o projeto envolveu atividades de leitura desen-

volvidas em sala de aula, com as famílias e como outros membros da comunidade. 

As principais atividades são sistematizadas na sequência, sendo que as imagens 

selecionadas evidenciam o processo vivenciado pelos estudantes. 

 

ATIVIDADES 

Atividade de leitura envolvendo a família: a sacola viajante 

O objetivo desta atividade foi proporcionar um momento de leitura praze-

roso, com o envolvimento da família, além de estimular o hábito da leitura e da 

escrita por meio do registro. Para tanto, propôs-se aos estudantes o uso de uma 

sacola de leitura, a qual, toda sexta-feira, seria levada para a residência de um 

dos estudantes com o objetivo de realizar as leituras com as famílias.  

A sacola continha materiais com diferentes gêneros textuais, incluindo tex-

tos verbais como não verbais. Além dos textos, a sacola continha um caderno para 

que cada estudante registrasse a experiência da leitura em sua casa. 

Para que pudessem relatar a experiência com diferentes leituras, o material 

era alternado, oferecendo aos estudantes diferentes possibilidades. Essa seleção 



foi precedida por uma pesquisa realizada sobre o gosto em relação à leitura, de-

tectando-se o que seria mais significativo para cada estudante.  

Também, enviou-se aos pais um bilhete, orientando-os quanto à realização 

e ao modo de apoiarem e de participarem do desenvolvimento das atividades pro-

postas a seus filhos. A ideia era estimular a participarem como agentes motivado-

res desse processo. 

A avaliação da atividade se deu por meio de registros semanais dos relatos 

dos estudantes em sala de aula. Também, implicou na reflexão da docente res-

ponsável por ele e seu diálogo com os demais profissionais de cada turma e com 

a direção da escola no intuito de levantar possibilidades para os problemas detec-

tados e de acentuar as situações exitosas.  

No decorrer do desenvolvimento dessa atividade, percebeu-se a ansiedade 

de cada estudante em chegar sua vez de levar a sacola para casa. Nesse pro-

cesso, o sentido lúdico da atividade ampliou as possibilidades para atingir os ob-

jetivos propostos.  

As famílias teciam comentários que demostraram aceitação em relação à 

proposta e se implicaram no processo. Dessa forma, observou-se que não é pre-

ciso forçar as crianças a ler, mas proporcionar alternativas prazerosas de leitura e 

de compartilhamento com as pessoas mais próximas.  

Os estudantes, por sua vez, demonstraram satisfação em relação à atenção 

dedicada a elas nas rodas de leitura. Nos relatos orais e escritos, destacaram, 

inclusive, a importância da continuidade desse tipo de atividade no decorrer do 

ano letivo. 

Atividades de leitura desenvolvida em sala de aula 

Com o propósito de desenvolver habilidades de leitura e de ampliar o voca-

bulário por meio da interação, colaboração e troca de experiências, realizaram-se 

diversas atividades de leitura nas aulas de Língua Portuguesa. A intenção era es-

timular o acesso a diferentes gêneros, favorecendo a leitura, a reescrita e a con-

tação das histórias lidas. Para tanto, os livros selecionados foram adequados à 

idade dos estudantes.  

A visita orientada à biblioteca, de modo semelhante, fazia parte da rotina 

das atividades de leitura. Acontecia com o acompanhamento da docente respon-

sável pela disciplina de Língua Portuguesa, a qual orientava e estimulava a leitura 



de obras pertinentes, especialmente, no sentido de que fossem referências com-

patíveis com as especificidades dos estudantes.   

Após as leituras, os estudantes eram desafiados a discutir o que leram com 

os colegas. Fazia parte desse momento dramatizar as histórias lidas, recontar, em 

todas de conversa, o que se leu, desenvolver maquetes com os clássicos e parti-

cipar de contações de histórias para a Educação Infantil, entre outras atividades. 

A Figura 2 evidencia os momentos relativos às atividades em questão: a) 

dramatizações de fábula; b) coreografia dos textos lidos; c) homenagem a Mon-

teiro Lobato; d) declamação de poesia; e) paródia de textos lidos; f) maquete da 

obra Patinho Feio; e) maquete da obra João Pé de Feijão. 

Figura 2 – Atividades vinculadas ao projeto de leitura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

         No decorrer do pro-

jeto, organizou-se um es-

paço alternativo de leitura. 

Esse criou um clima favorá-

vel à leitura e favoreceu a 

interação. 

 
Fonte: acervo da pesquisadora 

         A avaliação da aprendizagem se deu durante todo o processo por meio do 

envolvimento de cada estudante nas atividades apresentadas, a cooperação para 

com os colegas e o interesse no desenvolvimento de cada atividade proposta. 

Observou-se, nesse processo, que os alunos, no decorrer das diferentes ativida-

des de leitura desenvolvidas em sala de aula, apresentaram melhoras em relação 

à ortografia, à produção textual e oralidade. Observou-se, também, uma participa-

ção mais efetiva de estudantes que, costumeiramente, não participavam com de-

senvoltura. 

Atividade de leitura desenvolvida na comunidade 

Esta atividade teve objetivou desenvolver a linguagem oral e escrita, bem 

como compreender o que são memórias e valorizar a experiência de pessoas com 

idades mais avançadas que a dos estudantes. Para tanto, articulou-se a participa-

ção de pessoas da comunidade. 



A proposta implicou ações com leitura na rádio e envolveu os estudantes 

do 9º ano e os moradores mais antigos da comunidade do Km 30, onde a escola 

está situada. 

Antes, contudo, estudou-se o gênero memórias em sala de aula, explo-

rando, nesse processo, textos diferenciados. Em seguida, os estudantes ficaram 

encarregados de conversar com pais e avós a respeito do gênero estudado e so-

licitar que os mesmos relatassem alguma experiência, fato, acontecimento que 

tivessem marcado a vida dessas pessoas. 

 As memórias relatadas foram gravadas, reescritas e avaliadas pelo grupo 

de docentes da escola. Selecionaram-se quatro textos, os quais melhor relatavam 

o tema ”No meu tempo era assim”.  

Assim que se selecionaram os textos, convidou-se o repórter da cidade para 

gravar os textos, sendo esses lidos pelas próprias pessoas que os relataram. As 

gravações foram ao ar na rádio do município vizinho, Radio Tropical FM, durante 

cada uma das semanas do mês de março; mês em que o município comemora 

aniversário de emancipação político-administrativa.  

Após concluída a atividade, as pessoas que contribuíram foram convidadas 

para uma confraternização. Participaram pessoas com mais de 80 anos, as quais 

foram homenageadas como forma de agradecimento e de reconhecimento.  

A atividade foi avaliada de acordo com a forma como o texto foi reescrito, 

observando a dedicação dos estudantes em adaptar o texto oral para o escrito. 

Nesse sentido, valorizou o potencial dos dois processos implicados para estimular 

a leitura contextualizada. 

Figura 3 – Registros da atividade de leitura envolvendo a comunidade 

  

Fonte: Acervo da pesquisadora 



Um dos resultados dessa atividade consiste no texto registrado na sequên-

cia. Trata-se do texto narrado por Oiler Antonio Wosniak, avô de Lucas Wosniak, 

estudante responsável pela elaboração.   

 

UM POUCO DE HISTÓRIA 

 

Na época da segunda Copa do Mundo não existia televisão em Macieira e 

poucas pessoas tinham rádio. Então, nos dias em que a seleção brasileira jogava, 

as pessoas que gostavam de ouvir e de acompanhar os jogos se reuniam na ofi-

cina de meu pai Antônio Wosniak. Ali, vinha o velho, o jovem e até as crianças 

para torcer pelo Brasil. Era muito legal imaginar o Pelé e o Garrincha fazendo gols 

sem ver o lance. No final da copa, o Brasil consagrou-se campeão do mundo. 

Hoje em dia ninguém mais, nem crianças, jovens e adultos ouvem jogos 

pelo rádio. Existem equipamentos modernos, a própria televisão, que transmitem 

jogos em tempo real, com imagens coloridas”. 

Meu avô ainda recorda a narração de “Brasil Campeão”. 

 O projeto constituiu um diferencial por sair do formato da leitura tradicional, 

estimulando uma relação mais próxima entre texto e contexto. A dinamização de 

diferentes estratégias, a criação de um espaço personalizado e a articulação com a 

comunidade constituem três eixos que o diferenciam de práticas tradicionais de 

leitura. 

As iniciativas se comprometem com a relevância da leitura de mundo, refe-

renciada por Freire (1988).  Da mesma forma, valorizam a linguagem escrita e a 

leitura pelas suas condições culturais, conforme destacado por Grotta (2000), espe-

cialmente, a atividade de leitura desenvolvida junto à comunidade, pois envolveu 

pessoas com mais idade e fez com que se sentissem valorizadas. 

Em relação à leitura em família, observou-se que, quanto mais os pais leem, 

mais chances seus filhos têm de se tornarem também leitores. O exemplo dos pais 

é tão forte que, em alguns casos, sobrepõe-se à escolaridade ou à profissão dos 

filhos (RIBEIRO, 2003, p. 141). Portanto, quando a família introduz seu filho em um 

espaço rico em leitura, esse tende a valorizá-la, tornando mais eficazes os processos 

de ensino e de aprendizagem.   

 



4.2 A PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES ACERCA DO PROJETO DE LEITURA 
 
 

Para conhecer a percepção dos estudantes, realizou-se uma entrevista 

estruturada, sendo o roteiro composto por oito questões. Na sequência, 

sistematizam-se as respostas a fim de detectar, não apenas, aspectos relevantes do 

projeto de leitura, mas também possibilidades para sua melhora. Como forma de 

preservar a identidade, nos trechos literais, substituíram-se os nomes dos 

estudantes pelas siglas E1, E2, E3 e assim sucessivamente. 

 

- Estímulo à imaginação  

 

Os estudantes evidenciaram consciência de que leitura é uma forma de 

interação entre autor-texto-leitor, constituindo-se em uma prática comum do dia a 

dia. Nesse sentido, acentuou-se o valor da defesa de Santa Anna, Gregório e Gerlin 

(2014) de que a leitura desempenha, na sociedade, um papel transformador, 

especialmente quando o E1 registrou que, para se dar a leitura, é necessário estar 

“[...] disposto a ampliar o olhar para enxergar muito além daquilo que nos é colocado 

diante dos olhos” (E1).  

Complementou-se essa observação pelo registro realizado por outro 

estudante ao lembrar que se atribui sentido e se entende o que é lido quando se lê 

algo sobre as coisas que cercam a pessoa (E2). A análise do posicionamento de 

outro grupo de estudantes possibilitou concluir o fato de que percebiam a 

contribuição das leituras para o despertar da imaginação, pois instigam o leitor a 

viajar nas ondas das frases escritas.  

Além disso, ficou claro que percebiam o fato de as histórias cativantes 

prenderem a mente, levando o leitor além do tempo, espaço e realidade. Nessa 

direção, o E1 afirmou que “ A interação com o texto desperta a imaginação de forma 

inesperada e automática”.   

Também, detectou-se que a leitura desperta a curiosidade quando os 

estudantes tentam antecipar o que acontecerá no decorrer da história. Essa 

observação converge com indicações de documentos orientadores da educação 

brasileira quando registram que a antecipação é uma das estratégias essenciais para 

a leitura fluente, sendo um dos procedimentos que “[...] permite controlar o que vai 



sendo lido, tomar decisões diante de dificuldades de compreensão, arriscar-se diante 

do desconhecido, buscar no texto a comprovação das suposições feitas, etc” 

(BRASIL, 1997, p. 41).  

A leitura é uma viagem quando professor e aluno se deixam levar pela 

aventura do texto. Se a intenção dessa aventura “[...] é formar uma criança que tenha 

princípios e valores capazes de recriar um mundo melhor, a literatura infantil tem que 

ser considerada como um auxilio importante, porque é capaz de possibilitar acesso 

ao real sem impedir a riqueza do imaginário” (SANTA’NNA, 2004, p. 32). 

 

- Visão de mundo 

 

Ao serem questionados se a leitura expande a visão sobre a realidade, 

estimulando que conheçam lugares, pessoas e culturas diferentes, situando também 

quais artifícios são utilizados para isso, os estudantes defenderam ser por meio da 

leitura que cada um se situa em um contexto, além, é claro, de ela proporcionar o 

acesso a novas informações e culturas diferentes da sua. 

Um dos estudantes destacou que o uso de diversos materiais de leitura ajuda 

a conhecer e, também, respeitar as diferenças, sejam elas culturais ou de outra 

ordem (E9). Outro estudante ressaltou que a leitura estimula a curiosidade, tendo em 

vista despertar a vontade de saber mais sobre o local, personagens e 

comportamentos (E6). Para ele, essas informações ajudam a prever o que pode 

acontecer, especialmente, sobre as ações contempladas no decorrer da obra a ser 

lida.  

Nessa mesma direção, o E8 defendeu que aquilo existente na outra realidade 

lida permite sair do próprio mundo enquanto se lê. Nesse sentido, o E5 destacou que 

a leitura amplia horizontes, ao afirmar que “Os caminhos que nos transformam e nos 

constroem são as bagagens que possuímos”. 

 

- Senso crítico 

 

Indagados sobre o potencial das leituras realizadas durante o projeto para 

estimular o senso crítico, um dos estudantes defendeu que a leitura colabora para o 

desenvolvimento do conhecimento e do raciocínio, sendo fundamental para a vida 

pessoal e profissional (E10). Como exemplos de textos que estimularam o senso 



crítico, mencionaram as obras lidas sobre lutas de classes, desigualdades, 

problemas sociais, problemas familiares e outros assuntos que despertavam um 

posicionamento crítico.  

Destaca-se que “Crítica é um juízo apreciativo, seja do ponto de vista 

estético (obra de arte), seja do ponto de vista lógico (raciocínio), seja do ponto de 

vista intelectual (filosófico ou científico)” (JAPIASSU, 1991, p. 46). Por isso, é 

importante ler textos, não somente os escritos, mas também aqueles sujeitos a uma 

interpretação pessoal como os símbolos, uma figura, um desenho, e procurar 

detectar o implícito e explícito naquilo que está sendo lido. 

O E5 afirmou que, em alguns casos, basta ler sobre um problema simples 

para, logo em seguida, surgir um posicionamento e até mesmo defesa de um ponto 

de vista perante a história lida. Essa observação reforça a sétima competência geral 

anunciada pela BNCC (BRASIL, 2017), que defende a necessidade de estimular no 

estudante a capacidade de argumentar com base em fatos, dados e informações 

para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns. 

A partir do exposto, fica evidente a relevância da posição de Silva (2008) e 

de Freire (1981). Enquanto o primeiro defende ser preciso superar a leitura como um 

ato mecânico, constituído em uma simples atividade de decifrar e que impossibilita 

a compreensão do texto, o segundo lembra ser indispensável, no contexto, escolar 

a leitura de mundo fortalecer-se como um processo contínuo e favorável à 

emancipação, permeada pela análise crítica do repertório acessado. 

 

 
- Aproximação família e escola  

  

 Ao serem indagados sobre a preocupação de estimular a preocupação de 

aproximar família e escola durante o projeto, os estudantes foram unânimes ao 

destacar a relevância da leitura compartilhada entre pais e filhos. Comentaram, 

igualmente, que, além da interação proporcionada, a atividade ajudou alguns pais a 

observarem possíveis dificuldades e, a partir disso, acabaram colaborando na sua 

superação. Destaca-se que, nesse sentido: 

Uma ligação estreita e continuada entre os professores e os pais 
leva, pois, a muita coisa mais que a uma informação mutua: este 
intercâmbio acaba resultando em ajuda recíproca e, frequentemente, 
em aperfeiçoamento real dos métodos. Ao aproximar a escola da 



vida ou das preocupações profissionais dos pais, e ao proporcionar, 
reciprocamente, aos pais um interesse pelas coisas da escola, 
chega-se até mesmo a uma divisão de responsabilidades [...] 
(PIAGET, 1972 apud JARDIM, 2006, p. 50). 

 Em relação a sugestões para ampliar a aproximação, os estudantes citaram:  

a feira do livro para que os pais observassem a empolgação dos filhos perante as 

obras expostas; a feira do conhecimento para os pais conhecerem o trabalho 

desenvolvido por seus filhos; as festas culturais, tais como a festa junina, aberta à 

comunidade; o dia da família na escola para promover a interação dos pais por meio 

de diferentes dinâmicas. Nesse sentido, vale lembrar que a escola lócus da pesquisa 

realiza muitos eventos e a interação pode ser ampliada desde que as atividades 

sejam direcionadas para isso.  

 

- Envolvimento da realidade dos estudantes 

 

Em relação à aproximação das atividades desenvolvidas durante o projeto de 

leitura com a realidade, os estudantes expuseram que as obras próximas da 

realidade foram aquelas que discutiram problemas do dia a dia, além, obviamente, 

das leituras adaptadas relacionadas às condições da realidade local. Cagliari (2002, 

p. 148) reforça essa necessidade de articular a realidade quando lembra o fato de a 

leitura assumir uma posição de extensão da escola na vida das pessoas e que 

grande parte do que se aprende depende de sua prática.   

Nesse processo, vale destacar as contribuições de Kleiman (2011) ao 

defender que os conhecimentos prévios devem ser utilizados durante a leitura. Para 

essa autora, o conhecimento possibilita estabelecerem-se inferências no sentido de   

“[...] relacionar diferentes partes discretas do texto num todo coerente. Este tipo de 

inferência, que se dá como decorrência do conhecimento de mundo e que é motivado 

pelos itens lexicais no texto é um processo inconsciente do leitor proficiente” (p. 25). 

Os estudantes também lembraram ser comum conseguir relacionar algo das 

obras, por mais diversas que sejam, com a realidade do leitor. Exemplos como 

pessoas, animais ou objetos utilizados nas obras foram lembrados para justificar a 

avaliação dos estudantes.  

Além disso, registraram o fato de que, em qualquer contato anterior, seja com 

pessoas, ideias, obras, independentemente do conhecimento já adquirido, sempre 

há algo a aprender. Contudo, “Para evoluirmos devemos abstrair apenas o que vem 



a acrescentar, o restante devemos descartar” (E8).   

 

- Preferências de leitura 
 

Entre as preferências, os estudantes destacaram a aventura como um dos 

gêneros mais apreciados, pois os faz viajar para outros mundos, saindo da realidade 

e da rotina. Na sequência, destacaram os gêneros fictícios, pois os mesmos 

permitem sonhar o que pode ser impossível ao modo de viver real.  

De modo semelhante, demonstraram gostar de livros de autoajuda, uma vez 

que os mesmos indicam caminhos que auxiliam no desenvolvimento pessoal, 

espiritual e até mesmo crítico. As notícias, assuntos sociais, filosóficos e históricos, 

igualmente, fazem parte das leituras apreciadas pelos adolescentes porque esse tipo 

de leitura “[...] nos coloca a frente de diferentes situações, realidades, pensamentos, 

locais e populações, que podem trazer respostas prontas ou adaptáveis a nossos 

diversos problemas cotidianos” (E7). 

 

- Sugestões para estimular a leitura 

 

 Para despertar no adolescente o gosto pela leitura, os estudantes 

entrevistados sugeriram aos docentes criarem uma espécie de conexão entre os 

estudantes e a leitura proposta a estes. Para tanto, citaram, como exemplo, 

identificar os problemas que cercam determinados adolescentes e propor uma obra, 

envolvendo tal problema.  

 Na ânsia, lerá e buscará a solução, o que poderá ter por consequência um 

gosto em correr atrás de outras obras parecidas ou do mesmo autor. “Um dos livros 

que eu li na ânsia de resolverem meus problemas foi o livro: ‘Ninguém me entende 

nesta casa’ de Leo Cunha” (E8).  

Outra atividade proposta pelos estudantes é a utilização de condensadas que 

foram adaptadas em filmes para poderem também ter uma visualização dos fatos 

escritos. Além disso, sugeriram desenvolver leituras de histórias curtas, baseadas 

em fatos reais como, por exemplo “Os 33”, mineradores do Chile, uma vez que 

despertará o senso crítico bem como um posicionamento em relação a determinado 

comportamento. 

 Em razão das pessoas não leitoras terem a vida restrita à comunicação oral 



e, por isso, dificilmente ampliarem seus horizontes, são os livros que oportunizam 

entrar em contato com o desconhecido, conhecer outras épocas e outros lugares – 

e, com eles, abrir horizontes. “Por isso, incentivar a formação de leitores é não 

apenas fundamental no mundo globalizado em que vivemos. É trabalhar pela 

sustentabilidade do planeta, ao garantir a convivência pacífica entre todos e o 

respeito à diversidade” (GROSSI, 2008, p.03). 

 

 

4.3 INDICADORES PARA ANÁLISE DE PROJETOS DE ENSINO 

 

 Cada organizador conceitual que compõe a estrutura dos Projetos Criativos 

Ecoformadores – PCE tem uma intencionalidade. Essa intencionalidade foi 

sistematizada no terceiro capítulo deste estudo, especificamente na seção 3.2.  

Esses organizadores foram elaborados por Torre e Zwierewicz (2009) e são 

retomados com o intuito de localizar, em cada um deles, um indicador que possibilite 

avaliar proximidades e especificidades em relação ao projeto de leitura desenvolvido 

na EMEF Professora Cândida Bertotto Zucatti. 

 Na primeira coluna do Quadro 1, registram-se os organizadores conceituais 

dos Projetos Criativos Ecoformadores – PCE; na segunda, uma breve descrição, 

pois uma mais completa já se efetivou no terceiro capítulo; e, na terceira, o indicador 

é situado por compilar a ideia central do organizador conceitual. 

Quadro 2 – Indicadores para análise de projetos de ensino 
Organizador 
conceitual 

Descrição Indicador 

Epítome 

Momento inicial que se caracteriza por um movi-
mento de conexão dos estudantes com a reali-
dade atual e com perspectivas em relação ao fu-
turo, observando-se desafios e possibilidades a 
partir de uma situação-problema ou estudo de 
caso. 

Abertura de impacto e 
de conexão do projeto 
à realidade local/global 

Legitimação 
teórica 

Justifica a relevância e o impacto do projeto em 
função dos conhecimentos já disseminados e im-
plicados nos conteúdos curriculares. 

Estudos precedentes 
que fundamentem o 

projeto 

Legitimação 
pragmática 

Identificação de situações emergenciais que jus-
tifiquem possíveis intervenções, situando a im-
portância da relação entre os conteúdos curricu-
lares e a realidade local.  

Ações envolvendo a re-
alidade local 



Perguntas 
geradoras 

Atitude indagadora comprometida com o desen-
volvimento integral e com a capacidade de reco-
nhecer, identificar, observar, analisar, avaliar, 
criar, transformar e difundir. 

Questões que estimu-
lam a atitude indaga-

dora 

Metas 

Resultados fortemente desejados e que marcam 
o sentido dentro de uma determinada visão de 
ser humano e de uma concepção educativa. Elas 
têm um valor para quem as propõem e, por isso, 
estão dentro de cada um, diferenciando-se dos 
objetivos, que, geralmente, são definidos de fora 
para dentro, ou seja, do sistema para a pessoa.  

Resultados concretos e 
quantificáveis 

Eixos norte-
adores 

São formados pelos objetivos, conceitos e conte-
údos; têm a tarefa de ajudar na sensibilização e 
na tomada de consciência em relação ao papel 
de cada um diante do que se trabalha no projeto 
e que, de alguma forma, está conectado à vida. 

Foco no desenvolvi-
mento integral e na to-
mada de consciência 

Itinerários 
Atividades organizadas desde uma perspectiva 
complexa, transdisciplinar e ecoformadora. 

Atividades transdiscipli-
nares e ecoformadoras 

Coordena-
das tempo-

rais 

Constituem o tempo disponível para o desenvol-
vimento do projeto, prevendo o período necessá-
rio para alcançar as metas e possibilitar a satis-
fação das necessidades individuais e coletivas. 

Cronologia articulada 

Avaliação 
emergente 

Ênfase formativa fundamental para comprovar os 
resultados das práticas e, sobretudo, para acom-
panhar, revisar, compartilhar e potencializar as 
ações, assim como intervir e avançar nelas. Por 
isso, seu foco não deve ser somente o planejado, 
mas também o não previsto. 

Avaliação comprome-
tida com as demandas 

Polinização 

Fecundação do projeto no entorno em que foi de-
senvolvido e em outros contextos, dando vida à 
proposta matricial, de tal modo que as ideias e os 
valores sigam ativos após o término do projeto, 
diferenciando-se das grandes ideias que têm 
vida curta porque não germinam em um sistema 
que possibilita sua continuidade. 

Perpetuação de resul-
tados vinculados ao 

bem comum 

Fonte: Adaptado de Torre e Zwierewicz (2009) 

 Os indicadores retomados na Figura 4 têm como propósito servir de referência 

de análise de projetos de ensino. Seu uso servirá para avaliar se outros projetos são 

elaborados a partir de alguns aspectos considerados pela concepção norteadora dos 

Projetos Criativos Ecoformadores – PCE, cuja ênfase reside na transdisciplinaridade 

e na ecoformação. 

Apesar da objetividade, os indicadores, implicitamente, enfatizam a 

articulação entre reflexão/ação e o desenvolvimento integral conforme defende 

Zwierewicz (2017). Essas questões são determinantes para a elaboração de projetos 

de ensino comprometidos com a superação do ensino tradicional   

Eles também preservam o que se define como um processo de ensino e de 

aprendizagem “[...] ancorado na vida, estimulando que os docentes e estudantes 



possam ir ‘além da reprodução’ de conhecimentos e ‘além da análise crítica da 

realidade’ [...]” (ZWIEREWICZ, 2013, p. 166). 

Figura 4 – Síntese dos indicadores para análise de projetos de ensino 

 

Fonte: A pesquisadora 

 Com base nesses indicadores, realizou-se uma análise do projeto de leitura 

desenvolvido na EMEF Professor a Cândida Bertotto Zucatt. Apresentam-se os 

resultados na próxima seção como forma de indicar aspectos de relevância da 

proposta desenvolvida e condições que possam qualificar a proposta. 

 

4.4 APROXIMAÇÕES E ESPECIFICIDADES DO PROJETO DE LEITURA EM 

RELAÇÃO AO PROPOSTO PELO PROJETO CRIATIVO ECOFORMADOR - PCE 

   

 Com base nos indicadores, fez-se a análise do Projeto Estímulo à Leitura. 

Para tanto, todo o texto do referido projeto foi explorado no sentido de verificar se o 

proposto em cada organizador conceitual da metodologia do Projeto Criativo 

Ecoformador – PCE integrasse, também, a iniciativa que beneficiou os estudantes 

participantes deste estudo. 

 Na apresentação dos resultados, os indicadores são acompanhados pelos 

organizadores conceituais. Dessa forma, observa-se, com mais facilidade, as etapas 

consideradas no Projeto Estímulo à Leitura e nas demandas não contempladas.  

Abertura de impacto e 
de conexão com a 

realidade local/global

Estudos precedentes 
que fundamentem o 

projeto

Ações envolvendo a 
realidade local

Questões que 
estimulam a atitude 

indagadora

Resultados concretos e 
quantificáveis

Foco no 
desenvolvimento 

integral e na tomada 
de consciência

Atividades 
transdisciplinares e 

ecoformadoras
Cronologia articulada

Avaliação 
comprometida com as 

demandas

Avaliação 
comprometida com as 

demandas



- Epítome: abertura de impacto e de conexão do projeto à realidade local/global 

O projeto não contemplou uma atividade de abertura que fosse impactante e 

que conectasse a proposta à realidade dos estudantes. Em contrapartida, propôs-se 

que, em cada sexta-feira, um dos estudantes levasse a sua casa a sacola viajante.  

Apesar da relevância da atividade, essa não foi precedida por um momento 

comum e com compromisso de gerar um clima propício para o envolvimento e para 

a aprendizagem. Portanto, se a intenção é aproximar o Projeto Incentivo à Leitura da 

metodologia dos Projetos Criativos Ecoformadores – PCE, as condições que 

envolvem o epítome precisariam ser consideradas. 

 

- Legitimação teórica: estudos precedentes que fundamentem o projeto 

 

 Como a legitimação justifica a relevância e o impacto do projeto em função 

dos conhecimentos já disseminados e implicados nos conteúdos curriculares, 

precisariam ser indicadas obras a fim de sustentar teoricamente a proposta 

elaborada. No caso do Projeto de Incentivo à Leitura, indicaram-se livros de 

literatura.  

 Contudo, os livros que, por exemplo, subsidiam os docentes durante o 

desenvolvimento do projeto e as obras utilizadas de forma inter e transdisciplinar não 

foram indicadas. Se o compromisso é com o desenvolvimento integral e com o 

conteúdo que está além do conhecimento que se pretende apropriar, é 

imprescindível indicar obras comprometidas com esse processo.  

 

- Legitimação pragmática: ações envolvendo a realidade local 

 

 Em relação à identificação de situações emergenciais que justifiquem 

possíveis intervenções, situando a importância da relação entre os conteúdos 

curriculares e a realidade local, o Projeto Incentivo à Leitura considerou memórias 

da comunidade. Dessa forma, valorizou experiências de pessoas com idades mais 

avançadas que a dos estudantes. 

Antes, contudo, estudou-se o gênero memórias em sala de aula, explorando, 

nesse processo, textos diferenciados. Em seguida, os estudantes ficaram 

encarregados de conversar com pais e avós a respeito do gênero estudado e solicitar 



que os mesmos relatassem alguma experiência, fato, acontecimento marcante em 

suas vidas. 

 O fato de as memórias relatadas terem sido gravadas, reescritas e avaliadas 

pelo grupo de docentes da escola caracterizou-se em uma forma de intervenção, 

como prevê a metodologia dos Projetos Criativos Ecoformadores – PCE. Nessa 

mesma direção, destaca-se a atividade de leitura dos textos das memórias na Rádio 

Tropical FM e a confraternização que contou com a participação de pessoas com 

mais de 80 anos homenageadas na oportunidade.  

 

- Perguntas norteadoras: questões que estimulem a atitude indagadora 

 

 Apesar de muitas perguntas poderem ser estimuladas, a proposta limitou a 

capacidade indagadora dos estudantes ao momento em que questionaram pais e 

avôs sobre gênero textual, utilizando a memória como forma de ampliar o 

conhecimento acerca da realidade. Observou-se, contudo, que as perguntas 

norteadoras poderiam contemplar outras condições, envolvendo, inclusive, o 

conceito de gênero, as formas de representação mais propícias para dramatizar cada 

gênero e outras condições implícitas ao Projeto Incentivo à Leitura. 

 

- Metas: resultados concretos e quantificáveis 

 

 O Projeto Incentivo à Leitura não indicou metas. Como elas constituem 

resultados fortemente desejados e que marcam o sentido dentro de uma 

determinada visão de ser humano e de uma concepção educativa, observou-se que 

o fato de selecionar quatro textos poderia ter-se considerado como uma das metas.  

 Outras metas poderiam considerar o número de gêneros textuais estudados, 

o número de pessoas com idades mais avançadas que participariam da proposta e 

outras questões implícitas na sua descrição. 

 

- Eixos norteadores: foco no desenvolvimento integral e na tomada de 
consciência 
 

 Como são constituídos por objetivos e conceitos/conteúdos curriculares que 

se inserem entre, além e através das disciplinas, caracterizando um movimento 



transdisciplinar defendido por Nicolescu (2014), cuja tarefa é colaborar na 

sensibilização e na tomada de consciência em relação ao papel de cada um diante 

do que se trabalha no projeto e que, de alguma forma, está conectado à vida, o 

Projeto Incentivo à Leitura contemplou as memórias da comunidade. Essas, contudo, 

não se constituem em um conteúdo apesar de estarem implícitas em um dos gêneros 

textuais. 

 Ao trabalhar o referido gênero, o docente tradicional permaneceria na 

explicação do conceito e, possivelmente, em uma memória previamente pesquisada. 

No caso da proposta desenvolvida, promoveu-se o acesso às memórias locais, 

estimulando a tomada de consciência em relação à história local passada, bem como 

a valorização daqueles que a vivenciaram. 

 

- Itinerários: atividades transdisciplinares e ecoformadoras 

 
 As atividades transdisciplinares e ecoformadores suscitam a necessidade de 

trabalhar com aquilo que está entre, além e através das disciplinas e as 

ecoformadoras o trabalho com questões promotoras do bem-estar individual, social 

e ambiental. Observou-se que, em determinados momentos, as atividades 

atenderam às premissas dos dois conceitos, mas em outros deixaram lacunas. 

 Como exemplo de articulação, volta-se a destacar o trabalho com as 

memórias por caracterizar tanto a transdisciplinaridade (por estarem entre, além e 

através das disciplinas) e a ecoformação (por valorizar o bem-estar individual e 

social, especialmente na interação entre os estudantes e suas famílias). Contudo, o 

projeto não envolveu declaradamente outras disciplinas e tampouco mencionou 

algum compromisso em relação ao meio ambiente. Destacam-se, como exemplo, as 

disciplinas de Arte e de Matemática que poderiam ser envolvidas nas dramatizações 

e a utilização de material reutilizável para a criação das roupas e dos cenários para 

as dramatizações. 

 

 

- Coordenadas temporais: cronologia articulada 

  
 Apesar de ter um tempo previsto não mencionado em seu registro, o Projeto 

de Incentivo à Leitura não contemplou todos os organizadores conceituais que 



compõem a estrutura dos Projetos Criativos Ecoformadores – PCE, o que 

impossibilita mobilizar a articulação entre eles. 

 

 

- Avaliação emergente: avaliação comprometida com as demandas 

 

A avaliação emergente, prevista na metodologia dos Projetos Criativos 

Ecoformadores – PCE está comprometida com o desenvolvimento integral e as 

demandas individuais, sociais e ambientais. No Projeto Incentivo à Leitura, a 

avaliação considerou parte desse processo ao avaliar os estudantes de acordo com 

a forma como o texto foi reescrito, observando-se, nesse processo, a dedicação em 

adaptar o texto oral ao texto escrito, além de valorizar o potencial que se expressou 

nos dois processos implicados para estimular a leitura contextualizada. 

Ainda assim, existem outras dimensões componentes do desenvolvimento 

integral que precisam ser consideradas, bem como a articulação da avaliação com 

diferentes áreas do conhecimento. Nesse sentido, um dos critérios que se poderia 

considerar é a criatividade na organização das apresentações e o compromisso com 

a preservação do meio ambiente.  

 

 

- Polinização: perpetuação de resultados vinculados ao bem comum 

  
Parte da polinização esteve presente na difusão das memórias na rádio e nas 

apresentações na escola. Ainda assim, para atender às perspectivas da metodologia 

dos Projetos Criativos Ecoformadores – PCE, os resultados poderiam ser 

transformados em materiais didáticos para uso nos anos subsequentes, tendo em 

vista tratar-se da história local que, geralmente, não consta no acervo bibliográfico e 

nos livros didáticos disponibilizados pela escola. 

 
 
 
Síntese da análise do Projeto Incentivo à Leitura 

  

No Quadro 2, sistematiza-se o resultado da análise do Projeto Incentivo à 

Leitura.  A opção pelo quadro é justificada pela possibilidade oferecida para localizar 



pontualmente as condições de proximidade que apresentou em relação aos Projetos 

Criativos Ecoformadores – PCE, mas também os aspectos que o distanciam da 

proposta. 

Quadro 3 – Síntese da comparação dos dois projetos de ensino 

Indicador Especificidade do Projeto Incentivo à Leitura 

Abertura de impacto e de 
conexão do projeto à reali-

dade local/global 

O projeto não contemplou uma atividade de abertura que 
fosse impactante e que conectasse a proposta à realidade 
dos estudantes, especialmente a sacola viajante  

Estudos precedentes que 
fundamentem o projeto 

Indicaram-se algumas obras, contudo, restringiram-se à lite-
ratura, minimizando as possibilidades para o aprofunda-
mento e para uma dinâmica inter e transdisciplinar.  

Ações envolvendo a reali-
dade local 

O acesso às memórias, seu registro, gravação e leitura cons-
tituem a legitimação pragmática do Projeto Incentivo à Lei-
tura. Além disso, a participação na confraternização também 
converge com essa perspectiva. 

Questões que estimulam a 
atitude indagadora 

Limitou-se ao acesso da memória dos pais e avôs, ainda que 
poderiam ser consideradas em outras especificidades do 
projeto, entre elas, os tipos de gênero e as atividades pro-
postas para dramatização dos textos acessados. 

Resultados concretos e 
quantificáveis 

As metas não foram previstas, mas estavam implícitas na 
proposta. A seleção de quatro textos para a leitura na rádio 
destaca-se como uma das metas. 

Foco no desenvolvimento 
integral e na tomada de 

consciência 

O envolvimento da memória local e de pessoas com idade 
mais avançada proporcionaram às condições um desenvol-
vimento integral, estimulado por uma perspectiva transdisci-
plinar e pela tomada de consciência em relação a fragmentos 
da história vivenciada. 

Atividades transdisciplina-
res e ecoformadoras 

As memórias e a interação entre estudantes e famílias ca-
racterizam um movimento transdisciplinar e ecoformador. 
Contudo, o Projeto Incentivo à Leitura pode fortalecer a arti-
culação com outras disciplinas e comprometer-se também 
com o meio ambiente.  

Cronologia articulada 

O fato da elaboração do Projeto de Incentivo à Leitura não 
ter seguido a estrutura dos Projetos Criativos Ecoformadores 
– PCE impede uma cronologia articuladora de todos os or-
ganizadores conceituais, já que os mesmos não foram men-
cionados, apesar de estarem implícitos de certa maneira. 

Avaliação comprometida 
com as demandas 

A avaliação contemplou o aspecto cognitivo e a participação. 
Para atender às perspectivas dos Projetos Criativos Ecofor-
madores – PCE precisaria contemplar outras dimensões do 
desenvolvimento integral e o comprometimento dos estudan-
tes para atender às demandas individuais, sociais e ambien-
tais. 

Perpetuação de resultados 
vinculados ao bem comum 

A leitura dos textos na rádio constituiu uma forma de polini-
zação. Contudo, para que se perpetue e não sejam esqueci-
dos em pouco tempo, o ideal é transformar os textos em ma-
terial didático a ser preservado e explorado na escola. 

Fonte: A pesquisadora 
 



 

 A sistematização do quadro possibilita não apenas destacar condições que 

aproximam o Projeto Incentivo à Leitura à metodologia dos Projetos Criativos 

Ecoformadores – PCE, mas também os aspectos que diferenciam as duas 

propostas, conforme pode ser observado na sequência: 

- Proximidade: a proximidade é representada: 

- nas iniciativas transdisciplinares presentes na utilização da memória da 

história e do envolvimento de membros da comunidade; 

- no alcance de metas, ainda que não tenham sido declaradas na elaboração 

da proposta; 

- na tomada de consciência em relação às vivências de pessoas com idades 

mais avançadas; 

- na estratégia polinizadora de difusão dos textos produzidos na rádio.   

- Distanciamento: o distanciamento entre as duas propostas reside:  

- na falta de uma atividade de abertura prevista como epítome;  

- na falta de indicação de material de referência teórica para ampliar 

possiblidades ao desenvolvimento integral;  

- na falta de definição de questões geradoras e de metas; 

- na falta de estabelecimento de uma perspectiva interdisciplinar tanto nos 

conteúdos abordados como na avaliação dos estudantes, ainda que a contribuição 

de outras disciplinas estivesse implícita, como é o caso da Arte; 

- na impossibilidade para estabelecer uma cronologia articulada; 

- na falta de uma polinização voltada para perpetuar os resultados. 

Portanto, a proximidade entre as duas propostas ocorre em determinados 

aspectos. Em outros pode ser aprimorada, pois existem possibilidades para que isso 

ocorra, desde de que a estrutura dos Projetos Criativos Ecoformadores – PCE seja 

considerada e a intenção de cada organizador conceitual seja contemplada.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

 

Trabalhar com projetos de ensino e de aprendizagem constitui uma das 

possibilidades para superar o ensino tradicional, linear e descontextualizado. No 



caso da leitura, pode colaborar para eliminar a ênfase na decodificação e subsidiar 

o seu potencial como condição à transformação da realidade.  

O Projeto Incentivo à Leitura foi elaborado antes do acesso às condições 

implicadas na elaboração dos Projetos Criativos Ecoformadores – PCE. Isso 

colaborou para manter uma neutralidade na elaboração da proposta desenvolvida 

na EMEF Professora Cândida Bertotto Zucatti e no confronto das duas propostas. 

Em termos gerais, observou-se que a proposta desenvolvida procurou 

trabalhar com questões determinantes para evitar que a prática da leitura se 

reduzisse à decodificação de textos. A própria avaliação dos estudantes demonstrou 

essa condição e se manifestou, especialmente, quando: evidenciaram que estimulou 

a imaginação, pois os instigava a navegar pelo texto; ao ampliar a visão de mundo 

por meio do acesso a diferentes culturas e a curiosidade para obter informações 

sobre o local, personagens e comportamentos, fazendo-os sair do próprio local por 

meio do que liam; ao promover o senso crítico, especialmente, nas obras lidas sobre 

de lutas de classes, desigualdades, problemas sociais e problemas familiares; ao 

ampliar a aproximação entre família e escola por meio da leitura compartilhada entre 

pais e filhos; no envolvimento da realidade dos estudantes, especialmente quando 

envolviam os problemas do dia a dia na discussão das obras.  

O Projeto Incentivo à Leitura constitui, portanto, uma iniciativa comprometida 

com a superação da prática da leitura como decodificação. Sua aproximação com a 

metodologias dos Projetos Criativos Ecoformadores – PCE, igualmente, foi mapeada 

por meio da identificação de algumas iniciativas que ocorreram no desenvolvimento 

da proposta, entre as quais se destacam:  iniciativas transdisciplinares presentes na 

utilização da memória da história e do envolvimento de membros da comunidade; o 

alcance de metas, ainda que não tenham sido declaradas na elaboração da 

proposta; a tomada de consciência em relação às vivências de pessoas com idades 

mais avançadas; a estratégia polinizadora de difusão dos textos produzidos na rádio.   

Apesar da proximidade, ainda existem demandas a serem atendidas para que 

o Projeto Incentivo à Leitura oportunize as condições para uma prática 

transdisciplinar e ecoformadora prevista na metodologia dos Projetos Criativos 

Ecoformadores – PCE, entre as quais: a necessidade de uma atividade de abertura 

prevista como epítome; a ausência de material de referência teórica ao 

desenvolvimento integral; a falta de definição de questões geradoras e de metas; a 

ausência de uma perspectiva interdisciplinar tanto nos conteúdos abordados como 



na avaliação dos estudantes; a impossibilidade de estabelecer uma cronologia 

articulada; a ausência de uma polinização voltada para perpetuar os resultados. 

Portanto, se por um lado existem potenciais do Projeto de Incentivo à Leitura 

fundamentais para superar a ênfase na decodificação, por outro, há demandas para 

potencializar o papel transformador da leitura. Nesse sentido, a utilização dos 

organizadores conceituais e a valorização da intencionalidade implícita em cada um 

deles pode ser determinante para ampliar a aproximação entre as duas propostas. 

Para chegar a essa conclusão, foi determinante a seleção de indicadores que 

possibilitaram avaliar o Projeto Incentivo à Leitura, observando a sua proximidade ou 

o seu distanciamento em relação a um ensino transdisciplinar e ecoformador. Os dez 

indicadores colaboram para observar múltiplas condições implicadas no 

desenvolvimento da proposta e podem ser utilizados na comparação de outros 

projetos. 

A própria redação dos dez indicadores registrados na sequência demonstra 

essa capacidade, pois implicam intenções e ações, bem como seu potencial de 

transformação: i) abertura de impacto e de conexão do projeto à realidade 

local/global; ii) estudos precedentes que fundamentem o projeto; iii) ações 

envolvendo a realidade local; iv) questões que estimulam a atitude indagadora; v) 

resultados concretos e quantificáveis; vi) foco no desenvolvimento integral e na 

tomada de consciência; vii) atividades transdisciplinares e ecoformadoras; viii) 

cronologia articulada; ix) avaliação comprometida com as demandas; x) perpetuação 

de resultados vinculados ao bem comum. 

Em relação às limitações da pesquisa, destaca-se a necessidade de 

aprofundar o conhecimento acerca dos conceitos norteadores da metodologia dos 

Projetos Criativos Ecoformadores – PCE. Pesquisas sobre transdisciplinaridade e 

ecoformação são determinantes para superar a lacuna observada. Além dessa 

pesquisa, sugere-se, como uma segunda possibilidade, a elaboração de materiais 

sobre a memória local e sua avaliação mediante um processo criterioso de pesquisa.  
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