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RESUMO 
 
 

PIBID: COMPARTILHANDO E INCENTIVANDO A LEITURA DE CONTOS O presente trabalho 
relata os dados de um projeto realizado com turmas do 6º Ano do Ensino Fundamental II da 
Escola Municipal Dr. Avedis Victor Nahas. O problema que motivou esta pesquisa foi a 
necessidade de oferecer aos alunos um contato sistemático com leitura de qualidade e com 
adultos leitores. Neste contexto, a escola, sendo um espaço privilegiado para a interação dos 
alunos com livros, deve fornecer, além de uma leitura de qualidade, modelos de leitores e 
práticas de leituras eficazes. Os educadores, neste caso, atuam como interlocutores 
privilegiados, mediando todo o processo de leitura. O objetivo deste trabalho foi ampliar a 
qualidade e diversidade da leitura e interpretação de contos; estimular o pensamento crítico em 
relação às histórias narradas; desenvolver sensibilidade diante das singularidades de cada 
conto, como autores, origens, etc; estimular o gosto pelo contar e ouvir histórias; perceber os 
contos de fadas como uma narrativa em que algo mágico acontece e transforma a realidade; 
reconhecer as características e os recursos linguísticos dos contos de fadas (era uma vez, de 
repente, certo dia, num lugar muito distante, viveram felizes para sempre), passando a 
identificá-los nos contos lidos em sala de aula. Os procedimentos metodológicos foram os 
seguintes: Criou-se um ambiente de leitura tanto na sala de aula como em vários outros 
espaços da escola. Foram selecionados vários contos para a leitura compartilhada com os 
alunos, separados por grupos. Os contos envolveram variados temas: fantasmas, seres 
fantásticos, lendas, personagens e lugares encantados. Dividiram-se os personagens e a 
narração do enredo entre os alunos e eles foram estimulados a realizar a leitura em voz alta. A 
conversa apreciativa sobre a leitura foi um procedimento exercitado conforme a necessidade 
dos leitores. Foram enfatizados os elementos da narrativa durante todo o processo. Por fim, os 
alunos, professores e bolsistas ensaiaram algumas peças teatrais adaptadas dos contos lidos. 
Este projeto fundamentou-se na importância da linguagem na constituição do sujeito e da 
interação entre eles, tendo como principais fundamentadores Vygotsky e Bakhtin. O projeto 
culminará em um festival de teatro e a ser apresentado para toda a escola no mês de Outubro. 
Os resultados parciais demonstraram que, na busca de uma melhor compreensão dos contos, 
os alunos sentem necessidade de usar, além da escrita e da oralidade, a expressão corporal 
por meio do teatro, transformando o aprendizado em experiências significativas. Pode-se 
concluir que há um interesse maior por leitura quando é realizada de maneira compartilhada. A 
socialização dos contos, tendo o aluno como sujeito, tem favorecido o trabalho em grupos e 
têm oferecido, na escola, momentos de descontração, descoberta, prazer e aprendizado. 
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