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RESUMO: Este relato de experiência nos ajuda a repensar sobre as possibilidades de promover                       
projetos de acesso à leitura e escrita. É através da nossa experiência como estagiária na escola do SESC Santo 
Amaro na cidade de Recife/PE, que perceberemos a importância da leitura e da escrita, não somente para as 
crianças que participam, mas para nós futuros profissionais da educação, que temos a responsabilidade de 
educar/ensinar, transformando o ato de “Ler” em algo mais prazeroso. É a partir dos relatos e vivências de rodas 
de leitura que são realizadas nossas reflexões, sobre como podemos garantir o hábito de ler, reconhecendo o 
valor de uma leitura literária. A metodologia aplicada nesta experiência foi dividida em etapas: apresentação de 
livros, indicações de livros, criações de histórias, Pesquisas literárias e Apresentações Cênicas das histórias lidas 
pelos alunos do quarto ano manhã desta instituição de ensino. Esta atividade teve início em Julho de 2015, com 
término em Novembro do mesmo ano. 
 
Palavras - chaves: Roda de leitura; Escrita; Leitura oral. 
 
ABSTRACT: This report of experience helps us to rethink the possibilities of promoting reading and writing 
projects. It is through our experience as a trainee at the SESC Santo Amaro school in the city of Recife / PE that 
we will realize the importance of reading and writing, not only for the children involved, but for future education 
professionals, who have the responsibility Of educating / teaching, transforming the act of "reading" into 
something more pleasurable. It is from the reports and experiences of reading wheels that our reflections are 
carried out, on how we can guarantee the habit of reading, recognizing the value of a literary reading. The 
methodology applied in this experiment was divided into stages: book presentation, book indications, story 
creations, literary research and scenic presentations of the stories read by the fourth year students of this teaching 
institution. This activity began in July 2015, ending in November of the same year. 
 
Keywords: Reading wheel; Writing; Oral reading. 
 

Introdução 

De acordo com Foucambert (1994, p.5): “Ler significa ser questionado pelo mundo e 

por si mesmo, significa que certas respostas podem ser encontradas na escrita, significa poder 

ter acesso a essa escrita, significa construir um resposta que integra parte das novas 

informações ao que já se é”.  

A roda de leitura pode despertar na criança essa viagem ao desconhecido em busca de 

respostas para seus questionamentos como também incentivá-la a construir novas histórias 

através da escrita.   
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Na atualidade, os jogos eletrônicos, Internet, e as histórias televisivas têm exercido 

forte influência entre as crianças e os jovens, contar ou ouvir histórias parecem ser coisa do 

passado, apesar de que desde os povos antigos contar e ouvir histórias era uma diversão, pois 

segundo Arroyo (1968), as correntes culturais negras trazidas para o Brasil durante o período 

da escravidão tiveram grande contribuição no surgimento da arte de contar histórias. Os 

“Akaplôs” eram os autores dos contos e propagava-os nas tribos; os “Arokins" divulgavam 

histórias no Brasil que hoje são recontadas por escritores da modernidade.  

Para que a criança, o jovem ou até mesmo o adulto não perca totalmente o interesse 

pela leitura alguns estudiosos na área de educação, instituição como o SESC como também o 

Ministério da Cultura vem desenvolvendo variados projetos incentivadores, como pontos de 

leitura no metrô, criação de novas bibliotecas, bibliotecas móveis como a Biblio SESC, feiras 

de livros, bienais, encontros e eventos literários em universidades públicas, oferecendo assim 

acesso aos livros para os mais diversos públicos. Outra iniciativa importante é a contação de 

historias que acontece em algumas escolas publicas ou privada que são capazes de 

transformar o hábito de ler e ouvir em momentos de prazer em grupo, enriquecendo o 

imaginário de quem lê e de quem escuta, valorizando assim o livro como fonte de 

entretenimento e conhecimento.  

O Projeto Roda de Leitura era realizada semanalmente na Biblioteca Gilberto Freyre 

situada no SESC de Santo Amaro e era foi constituída por alunos do 4º ano manhã do ano de 

2015 da escola do próprio SESC juntamente com a professora e a estagiária da turma, com o 

intuito de transformar a leitura literária em uma atividade cotidiana dentro e fora da sala de 

aula.  

O objetivo geral desta experiência foi motivar o hábito de ler e interpretar de forma 

lúdica e prazerosa e especificamente oportunizar o reconto de histórias, a partir da roda de 

conversa sobre valores e atitudes fomentando nas crianças envolvidas uma cultura de 

valorização da leitura na escola e em casa e ampliando o repertório literário, interagindo assim 

com o livro de maneira prazerosa e reconhecendo-o como fonte de múltiplas informações e 

entretenimento para em seguida compartilhar as experiências leitoras. 

A metodologia aplicada nesta experiência foi dividida em cinco etapas: apresentação 

de livros, indicações de livros, criações de histórias, Pesquisas literárias e Apresentações 

Cênicas das histórias lidas pelos alunos. Esta experiência teve início em Julho de 2015, com 

término em Novembro do mesmo ano.  
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Justificativa  

A justificativa para esta intervenção didática aconteceu porque percebemos a falta de 

interesse dos alunos do 4ºano-manhã do ano de 2015 pela leitura e o ao mesmo tempo a 

dificuldades deles em ler e entender o que liam, levando-nos a por em prática esse projeto de 

“Roda de Leitura”, que já fazia parte do nosso plano de atividades. Juntamente com a 

professora da sala que é a supervisora do estágio resolvemos desenvolver tal experiência com 

o intuito de motivar e construir uma comunidade de leitores e escritores na escola. É 

importante destacar que a nossa instituição-Sesc Santo Amaro, dispõe de um ambiente muito 

rico e de total apoio: a Biblioteca Gilberto Freyre e o Biblio SESC que nos ofereceu múltiplas 

oportunidades de explorar livros, coleções, e a conviver no mundo encantado da leitura. 

Fundamentação Teórica 

Leitura 

Ler é uma atividade muito complexa, pois é preciso que a criança que lê decodifique 

os símbolos gráficos grafados no papel e faça uma relação com seus conhecimentos prévios. 

Neste processo a decodificação é essencial. Ratifica Solé (1998, p.52) “ler não é decodificar, 

mas para ler é preciso saber decodificar”. É através das linguagens que ocorre o processo de 

alfabetização, e as crianças aprendem o processo da leitura e da escrita de forma 

convencional. Segundo LIRA, (2012, p.28), “os estudos da linguagem se identificam por dois 

elementos: a língua e a fala. Assim, a fonética se estabelece como a ciência dos sons da fala e 

a fonologia como a ciência dos sons da língua”. Neste sentido, o professor em sala de aula 

deve preocupar-se também com a oralidade das crianças, respeitando as variedades 

linguísticas e ensinando as regras gramaticais necessárias para o uso da escrita, que é 

fundamental para o desenvolvimento da criança em outras disciplinas como matemática, 

história, ciências, geografia, ou seja, se a criança não consegue entender o que ler, jamais 

conseguirá desenvolver qualquer atividade. 

A leitura é um ato que pode ser desenvolvida em qualquer local, basta que o leitor 

tenha o livro e disponibilidade para ler. Há momentos de leituras feitas até em ônibus que 

esquecemos onde estamos e somos transferidos para o local descrito pelo autor, entretanto 

quando a abordagem é o local de incentivo a leitura, muitos pensam apenas em locais formais 

como escola, onde o professor ensina a ler e a escrever, então fica a pergunta: Será que só a 

escola tem a obrigação de incentivar a leitura literária? Sabendo que em outros espaços que 
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não sejam os formais, existem várias formas de incentivos tanto do Governo como de 

instituições e também de estudiosos na área educacional em promover eventos culturais 

voltados para a leitura como bienais, feira de livros, contação de historias, encontros e eventos 

literários em universidades públicas e etc. 

Projeto Roda de Leitura 

A roda de leitura é um momento que deve ser realizado como uma atividade planejada 

e permanente de leitura na escola e em casa podendo ser semanal ou quinzenal, em que se 

converse sobre as leituras que as crianças realizaram em casa com o empréstimo de livros e 

abra-se um espaço para que elas indiquem o livro que leram para alguns colegas, levando em 

conta características da obra e as preferencias leitoras dos amigos. Essa atividade, ao ser 

inserido no cotidiano da classe, traz em si o potencial de ajudar a construir uma comunidade 

de leitores e destacar a importância da leitura para a escrita. Neste sentido, pode-se ressaltar 

que: “O necessário é fazer da escola um âmbito onde a leitura e escrita seja prática viva e 

vital, onde ler e escrever sejam instrumentos poderosos que permitem repensar o mundo e 

reorganizar o próprio pensamento, onde interpretar e produzir textos sejam direitos que é 

legítimo exercer e responsabilidades que é necessário assumir.” (Lerner, 2002, p.18). 

O projeto surgiu no segundo semestre do ano de 2015, quando percebemos que os 

alunos e alunas do 4º ano manhã tinham dificuldades em ler e entender o que liam como 

também escrever o que era solicitado. Resolvemos elaborar um plano de atividade para 

desenvolver em sala de aula que denominamos de “projeto roda de leitura”. O projeto 

consistia em selecionar livros ou temas do interesse dos alunos e alunas e marcar um horário 

na biblioteca para a realização das discussões sobre o livro ou tema escolhido. A partir destas 

discussões elaboramos apresentações cênicas, aula extraclasse, exposições e etc. Para que o 

projeto tornasse-se realidade buscamos parceria com a Biblioteca Gilberto Freyre que fica 

situada no SESC Santo Amaro, com o BiblioSESC, o setor de Cultura, coordenação 

pedagógica e etc. 

Metodologia  

A metodologia desenvolvida para a execução deste projeto foi dividida em quatro 

etapas que acontecia na segunda feira. A primeira etapa teve seu inicio no mês de Julho de 

2015 com uma visita pedagógica a Biblioteca Gilberto Freyre-SESC-Santo Amaro para 

conhecer sua estrutura e funcionamento e ao BiblioSESC, que é uma Unidade Móvel de 
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Biblioteca que visita os bairros/ localidades que não possuem biblioteca, facilitando assim o 

acesso das crianças e adolescentes a livros e etc.  

Nesta ocasião, após a vista de reconhecimento de tais espaços, nos reunimos na 

própria biblioteca e realizamos uma roda de conversa para tirarmos dúvidas e fazermos 

esclarecimentos em relação ao funcionamento da biblioteca e do BiblioSESC como também o 

que seria necessário para o cadastro em ambos os espaços. A segunda etapa aconteceu nos 

meses de Agosto e Setembro, onde organizamos a primeira roda de leitura a partir da escolha 

do livro “A aventura da imagem de Lia Zatz e Diana Zatz Mussi.” Após a leitura realizada em 

casa e na sala de aula, realizamos nossa roda de leitura e discutimos sobre o livro escolhido e 

como os alunos o receberam e suas expectativas sobre o livro em geral. Na terceira etapa que 

ocorreu no mês de Outubro, os alunos do 4º ano manhã juntamente com a professora e a 

estagiária confeccionaram na aula de arte sua maleta da leitura, para ajudar na interação com 

os pais em momentos de leituras em casa. 

 Na maleta continha livros de literatura infanto-juvenil, caça-palavras e gibis. Nesta 

mesma etapa os alunos foram divididos em pequenos grupos e sobre nossa supervisão 

realizaram pesquisas sobre a biografia de educadores e escritores brasileiros, tais como: Paulo 

Freire; Clarice Lispector; Clarice Lispector; Joaquim Nabuco e Padre Bruno Carneiro. Na 

quarta etapa que aconteceu no mês de Novembro realizamos na Biblioteca Gilberto Freyre 

uma palestra para orientá-los como montar/ escrever um livro; realizamos uma Oficina de 

cartonaria onde cada aluno montou a capa do seu livro e a confecção do livro “Minha 

Autobiografia” utilizando para este feito materiais disponíveis na escola e contamos com o 

apoio das bibliotecárias: Márcia, Ana e sua estagiária Daiane para organização de tal obra. 

Depois de pronto houve a exposição dos livrinhos na própria Biblioteca.  

Resultados 

O projeto roda de leitura desenvolvida com os alunos do 4° ano manhã, atingiu seu 

objetivo geral que foi motivar o hábito de ler e interpretar de forma lúdica e prazerosa. A 

participação e envolvimento dos alunos à visitação a exposições de Leonardo Da Vinci, foi 

maravilhosa, bem como a culminância da pesquisa sobre os educadores e escritores brasileiros 

em uma exposição apresentada no hall da Biblioteca Gilberto Freyre/ SESC Santo Amaro no 

dia 19/10/2015 que denominamos de I Festival Literário e Cultural do SESC - FLISESC em 

nosso próprio espaço escolar, demonstrando assim um bom desempenho nas atividades 

propostas.  
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Vale ressaltar os momentos de leitura prazerosa em família ou entre amigos relatadas 

pelos próprios estudantes e seus familiares. Percebemos que os alunos do 4º ano manhã, 

demonstraram interesses em selecionar livros para levar e ler em casa na companhia dos 

parentes e amigos, como também a compartilhar impressões, opiniões e passagens preferidas 

sobre os livros e as situações de leitura em casa e na escola, recomendaram a leitura do livro 

que leram levando em conta suas características e o gosto da pessoa  para quem a 

recomendação era feita, estabeleceram relações entre a história  lida em casa e outras 

conhecidas ampliaram seus critérios de escolha.  

Sobretudo, foi e é um projeto que se tiver continuidade trará bons resultados para as 

outras turmas da escola SESC Santo Amaro, pois ajudará a aguçar o interesse da criança pela 

leitura logo no inicio do ensino fundamental. 

Considerações finais  

Esse projeto ofertou aos alunos a oportunidade de explorar novos livros, escolher suas 

leituras, apreciar os efeitos que cada uma delas lhes traz. Falar sobre essas sensações, 

recomendar leituras e avaliar as recomendações recebidas dos colegas, desenvolvendo ao 

longo do processo, gostos, preferências por obras, gêneros e autores. Fazendo com que a 

educação para a leitura crie o espírito crítico entre os alunos e eles possam comparar a ficção 

com sua realidade para transformá-la. 

 Deste modo, podemos dizer que atingimos nosso objetivo geral proposto nesta 

pesquisa, que foi motivar em nossos alunos o hábito de ler e interpretar de forma lúdica e 

prazerosa. 
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