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EIXO DE LITERATURA E FORMAÇÃO DO LEITOR
O Eixo de Literatura e Formação do Leitor tem uma vertente
intensa de formação leitora voltada para a infância, abaixo
vamos pontuar entendimentos que se defende acerca da
literatura infantil.

1. Sobre o Letramento Literário
Paulino (1998) destaca que:
A formação de um leitor literário significa a formação de um leitor que saiba
escolher suas leituras, que aprecie construções e significações verbais de cunho artístico,
que faça disso parte de seus fazeres e prazeres. (PAULINO, 1998, p. 56)
2. Proposta para as estratégias de Leitura
Em uma de suas obras, Rildo Cosson (2006) apresenta estratégias que visam
desenvolver o letramento literário na escola. Tendo a leitura como objetivo principal desse
tipo de letramento, o teórico destaca que a leitura do aluno deve ser discutida,
questionada e analisada.
O primeiro passo da sequência básica é a motivação, que consiste em preparar o
aluno para entrar no texto. O sucesso inicial do encontro do leitor com a obra depende
desse primeiro encontro. A introdução é o segundo passo, e tem como base a
apresentação do autor e da obra; sua função é que o aluno receba a obra de maneira
positiva, portanto, não deve ser longa.
O terceiro passo é a leitura, que, por ser uma atividade escolar, precisa de
acompanhamento, pois tem uma direção e um objetivo a cumprir. O professor, nessa
etapa, deve acompanhar o processo de leitura dos alunos, com o intuito de auxiliá-los em
suas dificuldades, inclusive no que diz respeito ao ritmo de leitura. Quando o texto for
extenso, Cosson (2006) orienta que o ideal é que a leitura seja feita fora da escola, como
em casa, em bibliotecas ou em salas de leitura por um período determinado. É importante
que durante o período estabelecido, o professor convide os alunos, para que, em sala de
aula, apresentem os resultados de suas leituras.

O quarto passo da sequência básica é a interpretação. Rildo Cosson (2006) propõe
que em um cenário de letramento literário, devemos pensá-la em dois momentos: interior
e exterior. O primeiro é individual, é aquele que acompanha a obra palavra por palavra,
que decifra capítulo por capítulo, até chegar à apreensão global da obra, que se realiza
logo após o término da leitura. O momento externo é a concretização do ato de
construção de sentido em uma determinada comunidade de leitores.
3. A estratégia de Leitura do MAIS PAIC: O Alforje de Histórias
O Tempo prometera a Manhã uma rosa azul se a história que ela lhe
contasse fosse boa. Era uma história de amor entre o Gato Malhado e a Andorinha Sinhá.
Pegamos emprestado o Alforje cheinho de histórias que tempo tem, para contar pra gente
também...

O Alforje é uma proposta sistematizada para o favorecimento da linguagem como
processo de interação social, por meio de um mergulho afetivo no universo literário com
crianças do Ensino Fundamental.
No conto: “A madrugada”, que na verdade trata-se da apresentação de outro conto:
"O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá”, Jorge Amado (2011, p.19) escreveu uma história
para apresentar outra. Ele nos conta que a Manhã, apaixona-se pelo Vento porque ele lhe
conta histórias. O vento, segundo o autor, é um “bisbilhoteiro e audacioso, rei dos
andarilhos, rompendo fronteiras, invadindo espaços, vasculhando esconderijos, o Vento
carrega um alforje de histórias para quem queira ouvir e aprender.” Com inspiração no
narrador apresentado por Jorge Amado, os encontros para partilha de textos literários
desenvolvidos com os alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental foi
carinhosamente intitulado de Alforje de Histórias.
As atividades são planejadas dentro de uma estrutura que privilegia dois grandes
momentos: ouvir o texto lido em voz alta pelo mediador e conversar sobre o texto, e este
no mundo, antes ou depois da apreciação da narrativa em uma dinâmica de conversação
organizada também pelo mediador. Lembramos que na proposta existe o papel do
mediador das discussões, no caso o professor-mediador, em todo momento. Esse
animador do grupo promove o trabalho, administra o tempo e orienta os participantes e
sua maior qualidade pedagógica é o incentivo ao diálogo. Vale evidenciar que esse
momento da fala também acontece com o objetivo de expandir os campos de

experiências dessas crianças, preferencialmente numa proposta de contato com outras
linguagens da arte que dialoguem com o texto.
Esses encontros sistematizados que preconizam a partilha oral do texto literário
dentro dos pressupostos do ensino da língua, são afastados da exploração didática da
obra. Pautados na perspectiva de que a língua tem que ser vista a partir das relações
sociais e em suas possibilidades de trocas, as atividades sistematizadas para a prática
da Leitura Literária foram desenhadas de forma que a literatura sempre se apresente viva
e prazerosa. O trabalho é sustentado pelo desafio de integração com os acervos
presentes nas escolas, sendo estes as Coleções PAIC Prosa e Poesia, como também,
outros acervos existentes nas escolas. A intenção é que o trabalho literário realizado na
escola possa dialogar com as ações das bibliotecas e dos demais espaços e projetos
promotores de leitura.
Como reconhecemos os professores como os condutores dessa carruagem
que viaja em direção ao encantamento por meio do texto literário, enfatizamos sua
necessidade de conhecimento pleno da proposta e dos acervos disponibilizados em suas
escolas. Sua implicação ativa no processo favorecerá para que consiga adentrar,
plenamente, nos pressupostos desse grande plano de ação a favor da mediação da
leitura literária.
O papel do “Alforje de Histórias” inserido no cotidiano e no tempo destinado
à apreensão de aspectos conceituais da língua portuguesa não é reproduzir a função
didática do ensino, já vivida nos outros momentos de estudo da língua. Essa oportunidade
destina-se ao aspecto fruitivo do texto e todas as possibilidades de gerar empatia e
deleite perante uma obra de arte. Dessa forma, poderemos pedir ao Vento que nos
empreste o conteúdo do seu alforje para que ecoem em nossas salas de aula as três
palavras capazes de parar o Tempo: Era Uma Vez
O mundo só vai prestar
Para nele se viver
No dia em que a gente ver
Um gato maltês casar
Com uma alegre andorinha
Saindo os dois a voar
O noivo e sua noivinha
Dom Gato e Dona Andorinha.
(Jorge Amado)

4. Proposta de Dinamização para Coleção PAIC, PROSA e POESIA
Viajar pela leitura
Viajar pela leitura
sem rumo, sem intenção.
Só para viver a aventura
que é ter um livro nas mãos.
É uma pena que só saiba disso
quem gosta de ler.
Experimente!
Assim sem compromisso,
você vai me entender.
Mergulhe de cabeça
na imaginação!
(Clarice Pacheco)

A proposta do Eixo de Literatura e Formação do Leitor – MAIS PAIC tem como
premissa a afirmativa do escritor cearense Fabiano dos Santos que diz:
Toda criança tem o direito de aprender a ler e a viajar no
universo das palavras que moram nos livros. Toda criança tem
o direito de gastar os livros com suas impressões digitais e
com as asas da imaginação. Toda criança tem o direito de
brincar com as palavras, as histórias, as poesias, as fábulas,
os contos. Toda criança tem o direito de crescer com os livros
fazendo parte de sua vida e de sua história.
(Fabiano dos Santos, Seduc, 2007).

Essa proposta enfatiza a liberdade da criança para a escolha do livro de literatura e
o momento para a sua leitura literária.
Para um trabalho a ser desenvolvido pelos(as) professores(as) em sala de aula,
sugerimos além da leitura livre, atividades de dinamização das coleções de Literatura

Infantil do Mais Paic. São estratégias que vão desde a motivação para a leitura, ao
momento do Alforje, acima descrito e por fim, às novas possibilidades de conhecimento
cultural que poderão ser trabalhadas como ampliação da atividade de leitura.
Livro: Todo Bicho que tem asa voa?
Categoria 2 (Destinado às turmas do 1º
e 2º ano do Ensino Fundamental)
Autor: Mano Kleber
Ilustrações: Amanda Roosevelt
ATIVIDADE SUGERIDA
1. Arrumar a sala de aula para o bate-papo sobre a leitura, para o Alforje e para a
leitura compartilhada que poderá ser dispondo as carteiras em círculo, ou afastálas para as crianças sentarem em círculo no chão.
2. Mostrar figuras de animais (vaca, pinguim, pássaro, cachorro, pinto, pato, gavião,
etc..) e explorar com as crianças as características de cada animal: corpo,
locomoção, moradia, alimentação dentre outras.
3. Conversar sobre os animais domésticos que os alunos tenham em casa.
4. Apresentar o livro: Título (Sobre o que será nossa história?).
5. Iniciar pelo nome do autor(a), Ilustrador(a), dedicatória.
6. O Alforje. Nesse momento, o(a) mediador(a) faz uma chamada para sua leitura.
Não esqueça o ritmo aplicado à leitura durante as contações, pois ele é
fundamental, para mover os sentimentos do leitor, portanto, faça o treino antes de
ler para sua turma. Conte a história evitando paradas. Você poderá levar para esse
momento, chapéus, lenços ou outros objetos para enriquecer seus gestos.
7. Finalizar a história com a leitura do perfil do(a) autor(a) e do(a) ilustrador(a)
8. Conversar sobre a história (parte que chamou mais atenção ou curiosidades ditas)
9. Vamos brincar?
Dando asas à imaginação: Confeccionar asas com folhas de jornais antigos, amarrá-las
nos braços das crianças com fita ou elástico. Andando devagar, as crianças circularão
pela sala de aula, ou poderão ir ao pátio, para imaginarem um voo, antes desse momento,
explorar para onde querem ir, o que querem conhecer... Sentadas ou deitadas no chão, o
voo poderá ser totalmente imaginário e para isso, as crianças poderão fechar os olhos.
Conversar sobre o que viram, ouviram e sentiram.
10. Atividade Dirigida.

Pesquisa: Propor em casa ou em outra aula a pesquisa sobre os animais.
11. Atividade Livre.
Propostas de incentivo à criatividade: Vamos contar histórias de animais? Vamos contar
um sonho em que você teve a experiência de voar? Vamos inventar e desenhar um bicho
de asas que você desejaria ser? Apresentar sempre os trabalhos.
12. Produção Escrita.
Essa produção deverá ser livre de correções ortográficas e/ou gramaticais e poderá estar
atrelada à atividade anterior.

Livro: História de Lobisomem
Categoria 2 (Destinado às turmas do 3º ano do
Ensino Fundamental)
Autora: Maria Alzenira Rodrigues
Ilustrações: Henrique Jorge
ATIVIDADE SUGERIDA
1. Arrumar a sala de aula para o bate-papo sobre a leitura, para o Alforje e para a
leitura compartilhada que poderá ser dispondo as carteiras em círculo, ou afastálas para as crianças sentarem em círculo no chão.
2. Conversar sobre figuras folclóricas como: Saci, Mula Sem Cabeça, Lobisomem,
Iara, Boitatá, Curupira, etc.. Poderá mostrar figuras e explorá-las.
3. Pedir para alguém contar alguma história de assombração que aconteceu na sua
rua, casa, sítio ou comunidade.
4. Apresentar o livro: Título (Sobre o que será nossa história?).
5. Iniciar pelo nome do autor(a), Ilustrador(a), dedicatória.
6. O Alforje. Nesse momento, o(a) mediador(a) faz uma chamada para sua leitura.
Não esqueça o ritmo aplicado à leitura durante as contações, pois ele é
fundamental, para mover os sentimentos do leitor, portanto, faça o treino antes de
ler para sua turma. Conte a história evitando paradas. Você poderá levar para esse
momento apetrechos que caracterizem a história, para ilustrar a contação.
7. Finalizar a história com a leitura do perfil do(a) autor(a) e do(a) ilustrador(a)
8. Conversar sobre a história (parte que chamou mais atenção ou curiosidades ditas)
9. Vamos brincar?
Virei um monstro!: Confeccionar máscaras de personagens que conhecem ou criar um
personagem que seja de assombração. Usar para esse momento, lápis de cor, lápis de

cera e canetinhas. Recortar a máscara, pregar na parte inferior um palito de picolé com
fita durex para segurá-la no rosto. Apresentar seu personagem, criando uma voz para ele
e dizendo o que ele faz para assombrar as pessoas (usar um caixote para a criança subir
no momento da apresentação).
10. Atividade Dirigida.
Pesquisa: Propor em casa ou em outra aula a pesquisa sobre Personagens do Folclore
Brasileiro.
11. Atividade Livre.
Propostas de incentivo à criatividade: Vamos contar histórias de assombração?
12. Produção Escrita.
Essa produção deverá ser livre de correções ortográficas e/ou gramaticais e poderá estar
atrelada à atividade anterior.
Livro: Bel, o Menino de Coração Selvagem
Categoria 3 (Destinado às turmas do 4º e 5º ano
do Ensino Fundamental)
Autor: Wagner David Rocha
Ilustrações: Daniel Dias
ATIVIDADE SUGERIDA
1. Arrumar a sala de aula para o bate-papo sobre a leitura, para o Alforje e para a
leitura compartilhada que poderá ser dispondo as carteiras em círculo, ou afastálas para as crianças sentarem em círculo no chão.
2. Conversar sobre cantores cearenses que os(as) alunos(as) conheçam. Falar
brevemente sobre a Movimento da Música Popular Brasileira – MPB. Mostrar fotos
de alguns cantores cearenses que se consagraram na MPB como Fagner,
Ednardo, Belchior etc..
3. Conversar sobre algum cantor(a) que os(as) alunos(as) conheçam ou alguém que
toque um instrumento. Conversar sobre a profissão de músico.
4. Apresentar o livro: Título (Sobre o que será nossa história?).
5. Iniciar pelo nome do autor(a), Ilustrador(a), dedicatória.
6. O Alforje. Nesse momento, o(a) mediador(a) faz uma chamada para sua leitura.
Não esqueça o ritmo aplicado à leitura durante as contações, pois ele é
fundamental, para mover os sentimentos do leitor, portanto, faça o treino antes de
ler para sua turma. Conte a história evitando paradas. Você poderá levar para esse

momento apetrechos que caracterizem a história, para ilustrar a contação.
7. Finalizar a história com a leitura do perfil do(a) autor(a) e do(a) ilustrador(a)
8. Conversar sobre a história (parte que chamou mais atenção ou curiosidades ditas)
9. Vamos brincar?
A Música é??? Afastar as carteiras e todos sentarem no chão formando uma grande
roda. Levar para sala de aula cartelas com as letras do alfabeto (três vezes cada letra),
confeccionadas em cartolina no tamanho de uma carta de baralho e arrumá-las no centro
da roda. O(A) professor(a) ou um(a) aluno(a) retira uma cartela/letra, ganha a rodada da
brincadeira quem cantar uma música que tenha uma palavra iniciada com a letra da
cartela retirada. Jogar o número de rodadas de acordo com o tempo que se tem para
esse momento. Ganhará quem fizer maior número de pontos que deverão ser anotados
numa folha por alguém.
10. Atividade Dirigida.
O(A) professor(a) leva a biografia do cantor e compositor cearense Belchior para ser lida.
Mediar um bate-papo sobre esse artista. Em seguida, propor em casa ou em outra aula a
pesquisa sobre as músicas de sucesso desse compositor.
11. Atividade Livre.
Propostas de incentivo à criatividade: Vamos compor uma música? Começaremos por
uma poesia. Essa atividade poderá ser individual, em duplas ou coletiva e a composição
da melodia poderá ser uma paródia.
12. Produção Escrita.
Essa produção deverá ser livre de correções ortográficas e/ou gramaticais e poderá estar
atrelada à atividade anterior.

Além do arco - íris mais livre descalça
A vida é uma valsa falando de amor
E o próprio arco - íris a gente até acha
Que dorme na caixa de lápis de cor ...
Arco - Íris
Casuarina
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