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Resumo 
 
O presente relato tem por objetivo descrever um projeto de ensino a ser desenvolvido com 
alunos de uma escola municipal de Cornélio Procópio/PR. O mesmo surgiu a partir das ações 
realizadas no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Dentre elas, 
de observações numa classe especial com alunos de vários níveis de aprendizagem e idades 
cronológicas diversas. Por meio destas foi possível identificar nesta classe, a existência de 
dois níveis de leitores: os que já conhecem os signos do alfabeto e as formações silábicas, 
porém lhes faltam socialização e racionalização da realidade; e, os que já dominam com 
facilidade o mecanismo de leitura e possuem grande interesse pelo conhecimento das coisas. 
Sendo assim, este projeto tem como objetivo contribuir com a transição dos níveis de leitores, 
com base nos defendidos por Coelho (2000): pré-leitor, leitor iniciante, leitor em processo, 
leitor fluente e leitor crítico -, por meio da literatura infantil, adequando as obras de acordo 
com a diversidade de leitores existentes em sala da aula. Diante dessa diversidade, há 
inquietação no que tange à maneira de organizar atividades de ensino, por meio da literatura 
infantil, que favoreçam a transição de um nível de leitura para outro. Deste modo, o referido 
projeto tem foco o trabalho com a compreensão das obras literárias infantis, uma vez que 
apenas o domínio da leitura não garante o desenvolvimento da compreensão de textos. Não 
sendo esta uma consequência natural da leitura, a habilidade de compreender textos se dá pelo 
e no processo de ensino e, se negligenciado, dificulta o avanço do nível de leitura do aluno. 
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Introdução 

 A literatura infantil exerce grande influência na formação de leitores críticos, pois 

proporciona condições para que o aluno questione, reflita, debata e busque compreender as 

entrelinhas dos textos literários. Quando ela não é tida como prioritária na formação de 

leitores, outros mecanismos de fácil acesso - que deveriam ser apenas secundários - ocupam 

seu papel, como o computador, a televisão entre outros, que pouco contribuem para formação 

de crianças pensantes. 

Deste modo, é imprescindível que a escola, como lócus de transmissão do saber 

científico, proporcione o acesso às obras literárias, pois muitas vezes é o único lugar em que a 

criança terá acesso a esse material e, ainda, o único modo possível de progredir no nível de 

leitura e se tornar um leitor crítico.    

 Para que o contato do leitor com a literatura se efetive, é importante a adequação dos 

textos ao nível de leitura em que as crianças se encontram. Coelho (2000) classifica os níveis 

de leitura em pré-leitor, leitor iniciante, leitores em processo, leitor fluente e leitor crítico. 

A partir das ações realizadas no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID), dentre elas, de observações numa classe especial com alunos de vários 

níveis de aprendizagem e idades cronológicas diversas, foi possível identificar a existência de 

dois níveis de leitores: os que já conhecem os signos do alfabeto e as formações silábicas, 

porém lhes faltam socialização e racionalização da realidade; e, os que já dominam com 

facilidade o mecanismo de leitura e possuem grande interesse pelo conhecimento das coisas.  

Sendo assim, este projeto tem como objetivo contribuir com a transição dos níveis de 

leitores, com base nos defendidos pela Coelho (2000) - pré-leitor, leitor iniciante, leitor em 

processo, leitor fluente e leitor crítico -, por meio da literatura infantil, adequando as obras de 

acordo com a diversidade de leitores existentes em sala da aula.  

Diante dessa diversidade, nos inquieta de que maneira organizar atividades de ensino, 

por meio da literatura infantil, que favoreçam a transição de um nível de leitura para outro. 

Deste modo, o referido projeto tem foco no trabalho com a compreensão das obras literárias 

infantis, uma vez que o domínio da leitura, apenas, não garante o desenvolvimento da 

compreensão de textos. Não sendo esta uma consequência natural da leitura, a habilidade de 

compreender textos se dá pelo e no processo de ensino e aprendizagem e, se negligenciada, 

dificulta o avanço do nível de leitura do aluno.  

 



 

 

No entanto, por mais que a autora defenda a existência de idades específicas para o 

desenvolvimento de cada nível de leitura, devido ao tempo de desenvolvimento do projeto de 

ensino, neste momento, pretendemos formar apenas o leitor em processo e o leitor fluente. 

O presente relato tem por objetivo descrever tal projeto de ensino, a ser desenvolvido 

com alunos de uma escola municipal de Cornélio Procópio/PR. 

A Literatura Infantil e os níveis de leitores  

A literatura infantil como assinala Coelho (2000) é antes de tudo literatura, a arte, 

fenômeno de criatividade, que representa o mundo, a vida, por meio das palavras, que liga os 

sonhos com a vida prática, o imaginário com o real, o possível com o impossível. 

Dificilmente ela pode ser definida com exatidão, pois ela expressa uma determinada 

experiência humana, em que cada período compreendeu e produziu a literatura de um modo.   

De imediato a literatura infantil, remete à ideia de belos livros coloridos, com gravuras 

grandes, destinado a distração e ao prazer da criança em folheá-lo e lê-los, tendo em vista que 

até pouco tempo ela era vista pelo adulto como algo pueril (igualada ao brinquedo) e útil 

(nivelada a aprendizagem, ou para manter a criança entretida). No entanto, a literatura infantil 

não se restringe a tais ideias, pois além de proporcionar o prazer e a emoção, a literatura 

pretende transformar a consciência crítica do leitor. 

Para uma obra ser literária é necessário que tenha o predomínio do poético, do artístico 

no manejo das palavras e dos desenhos feitos pelo ilustrador. A literatura não proporciona um 

saber pronto, mas abre um campo de questões. Por isso, é comum na literatura gerar 

compreensões distintas, por não trazer um significado fácil de ser captado pelo leitor. 

Na literatura não cabe apenas a absorção da mensagem transmitida, mas uma 

convivência particular com o mundo criado pelo imaginário. Para Zilberman (1985, p.24) 

“[...] a obra de arte literária não se reduz a um determinado conteúdo reificado, mas depende 

da assimilação individual da realidade que recria”. 

Quando se trata do uso das obras literárias em sala de aula, é indispensável que o 

professor, como mediador entre as obras e o aluno, tenha clareza do que é a literatura e 

conheça suas características para distinguir as obras que são literaturas e as que não são, pois 

não basta o livro ser destinado ao público infantil para ser literatura. Além da escolha do livro 

adequado as necessidades dos alunos, respeitando aos diferentes níveis de leitura em sala de 

aula. 



 

[...] o professor que se utiliza do livro em sala de aula, não pode ser igualmente um 
redutor, transformando o sentido do texto num número limitado de observações tidas 
como corretas (procedimento que encontra seu limiar nas fichas de leitura, cujas 
respostas devem ser uniformizadas, a fim de que possam passar pelo crivo do certo e 
do errado)” (ZILBERMAN, 1985, p.24). 
 

Coelho (2000) defende a existência de quatro níveis de leitores: o pré-leitor; o leitor 

iniciante; leitor em processo e o leitor crítico. E, para a autora, as características da literatura 

infantil contribuem para desenvolvimento de diversos leitores. 

O pré-leitor, fase inicial de conhecimento do mundo, principalmente pelo contato 

afetivo e tátil, ainda não reconhece os signos do alfabeto. Nesta fase é indicado obras com 

predomínio de imagens que sugerem uma situação, sem texto escrito.  

O leitor iniciante encontra-se na fase da aprendizagem da leitura e, por isso, já 

reconhece signos do alfabeto e as formações silábicas simples e complexas. Sendo assim, para 

leitores deste nível recomendam-se livros que tenham predomínio de imagens, mas, nos quais 

a palavra escrita ganha algum espaço sobre as imagens. Já para o leitor em processo, que 

domina o mecanismo de leitura e no qual há grande interesse pelo conhecimento das coisas, é 

indicado que exista nos livros imagens que dialoguem com o texto. 

Leitor fluente é o nível de consolidação do domínio do mecanismo de leitura e, 

portanto, a leitura segue de reflexão e aumenta a capacidade de concentração. É neste nível 

que se desenvolve o pensamento hipotético e, consequentemente, a capacidade de abstração. 

Por isso, é indicado obras que tenham predomínio do texto sobre as imagens e com linguagem 

mais elaborada. 

Por fim, o leitor crítico é a fase de total domínio da leitura e da linguagem escrita, e de 

desenvolvimento do pensamento reflexivo e crítico. Deste modo, são indicados livros que 

extrapole a mera fruição do prazer e emoção e que fomenta o leitor a penetrar no mecanismo 

de leitura.   

A presença do adulto na formação dos leitores nos três primeiros níveis é 

indispensável não só para levar a criança a se encontrar com o mundo contido no livro, como 

também para facilitar a compreensão da linguagem científica. Já nos últimos níveis, o leitor 

possui autonomia no desenvolvimento da leitura. 

Etapas de desenvolvimento do projeto 

O Projeto de Intervenção foi organizado considerando as etapas de desenvolvimento, a 

saber:  



 

• Caça ao tesouro, estarão espalhados pela escola, enigmas em que as crianças deverão 

desvendar para encontrarem o “tesouro” (caixa com livros a serem trabalhados durante 

o projeto). 

• Roda de leitura, os alunos escolherão livros de seu interesse para fazerem leitura. 

• Contação oral da história que visualizaram ou leram. 

• Troca de ideias sobre o que compreenderam. 

• Leitura mediada com os alunos de diversos livros literários, com recursos variados.  

• Exploração do título e formulação de hipóteses prováveis do texto. 

• Interpretação oral das histórias, por meio de uma roda de conversa. 

• Apresentação dos autores dos livros. 

• Ordenação das histórias conforme aparecem nos textos. 

• Musicalização relacionada aos temas da história e interpretação da letra. 

• Propagando do livro, após realizarem a leitura de um livro argumentarão para 

convencer aos demais de que o livro é bom. 

• Interpretação dos livros que foram trabalhados ao decorrer do projeto por meio de 

jogo, que irá envolver as histórias que foram trabalhadas. 

• Visitas à biblioteca do SESC assistirão a uma oficina de contação de história e 

conhecerão o ambiente da biblioteca. 

Considerações Finais 

Com base na revisão de literatura científica para a elaboração deste projeto, 

assumimos como pressuposto a importância da Literatura Infantil para a formação de 

diversificados leitores, uma vez que em sala de aula esta diversidade está presente, e a 

Literatura Infantil proporciona condições para que ocorram avanços nos níveis de leitura.  

Dessa forma, como bolsistas do subprojeto de Pedagogia, consideramos fundamental o 

papel do professor para a formação de tais leitores. Para tanto, é imprescindível que os 

mesmos tenham conhecimento das características das obras literárias, para evitar em sala de 

aula práticas espontaneístas e sem intencionalidade, visto que, apenas o uso das obras 

literárias não contribui para formação de leitores críticos.  
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