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A formação de leitores está diretamente ligada ao incentivo do hábito de
leitura desde a infância. Tendo em vista essa acepção, realizamos o trabalho de
incentivo à leitura em biblioteca da escola Cidade do Rio Grande (CAIC). O trabalho
foi conduzido pelos acadêmicos do 7° semestre do curso de Biblioteconomia da
FURG, na disciplina de Bibliotecas Escolares, que propuseram atividades aos alunos
do 4ª ano do Ensino Fundamental.

Dentre as ações, consideramos a ‘Hora do Conto’ juntamente com ‘Teatro de
fantoches’, ‘Jogo de dominó narrativo’, ‘Jogo de tabuleiro’ e ‘Cruzadas’, todos
relacionados à história de Peter Pan. Tendo em vista que, o estudante precisa
encontrar na biblioteca espaço para que possa produzir informação e cultura a partir
de suas experiências como leitor, e, caso isso não ocorra, dificilmente ele
considerará a leitura algo importante.

Cabe salientar que o incentivo a procura da biblioteca como meio para realizar
tarefas escolares e leituras atrativas, deve partir de um trabalho colaborativo entre
professor e bibliotecário, que devem propor atividades que lhes pareçam adequadas
para a divulgação e incentivo à leitura do acervo, visando complementar o processo
de ensino-aprendizagem na escola. Para este trabalho optou-se pela utilização de
jogos baseados na história do livro, que por sua vez, foi contada as crianças através
de um teatro de fantoches.

Demos preferência a atividades lúdicas pelo fato de a criança aprender
enquanto brinca. Segundo a pedagoga Fernanda Vidal do Colégio Marista São
Pedro, “os jogos e as brincadeiras desenvolvem também a criatividade, a
imaginação, a fantasia, a curiosidade das crianças, colaborando assim para a
formação de sujeitos ativos e críticos.”

Detalhamento das atividades:

Para desenvolver as atividades dividimos em cinco grupos que se
responsabilizaram pela organização das tarefas e administração dos recursos
ligados ao projeto. Desenvolvemos as atividades no formato de um rodízio que
contaram com o auxílio de uma equipe de apoio, a qual atuou na organização do
cenário e na ordem do andamento do projeto. As atividades foram: a ‘Hora do
conto\Teatro de Fantoches’, que teve o intuito de aguçar a curiosidade das crianças
participantes e incentivá-las a leitura; O ‘Jogo de dominó narrativo’: as fichas do
dominó narrativo eram divididas ao meio e apresentavam legendas nas duas
metades. As legendas poderiam completar-se, ou não, para formar frases que
estivessem de acordo com o conteúdo textual; Nas ‘Cruzadas’ foi feito um painel
com várias perguntas sobre a história contada. Os alunos responderam completando
os espaços em branco com as letras correspondentes a palavra; O ‘Jogo de
Tabuleiro’: consistiu de um tabuleiro de acordo com o tamanho das crianças em que
elas se tornaram as próprias peças do jogo. Com o auxílio de um dado em tamanho
grande com numeração de um (1) a cinco (5), e um dos lados do dado sorte ou
revés, foram realizadas as partidas. Quando sorteada a numeração foram feitas
perguntas, e quando sorteado o item ‘sorte/revés’ as crianças escolhiam uma carta
que constava ‘passar casas’ à frente ou ‘utilizar fantasia’. A equipe de apoio ficou
encarregada pela organização do cenário e dos participantes, confecção de painéis
ilustrativos, fitas para identificação das equipes e distribuição de ilustrações.
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Análise e discussão:

Diante do exposto foi visto que a temática ofertada pelas ações do projeto foi
trabalhada em sala de aula, através de releituras visuais e de escrita feitos pelos
alunos. A procura pelos jogos que ficaram na escola após a ação também foi
concretizada, tornando assim a leitura e seu processo, uma forma mais descontraída
e divertida de lidar.

A busca pela biblioteca, que já era realizada através de visitas semanais pela
turma envolvida foi considerada mais proveitosa. Existiu a procura pela leitura
proposta no projeto, assim como por demais contos já existentes na biblioteca.

Segundo a Professora Danieli Formentim responsável pela turma de alunos
envolvidos no projeto ‘Peter Pan’, o seu sentimento e de seus alunos foi de
encantamento, uma vez que se percebeu que na escola o trabalho com temas
específicos faz com que os alunos se sintam mais seguros no que diz respeito a
produções posteriores, ou seja, que criam reações.

Considerações finais:

De acordo com a disciplina Bibliotecas escolares, percebeu-se que a
biblioteca é de suma importância para o desenvolvimento intelectual do aluno.
Muitas vezes, o primeiro contato da criança com a leitura se dá na escola. Assim
sendo, viu-se que toda a ação de incentivo a leitura na escola é proveitosa, uma vez
que aguçar a criatividade do aluno também compete ao profissional bibliotecário.


