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Introdução

Objetivo

A leitura apresenta-se como um dos principais propósitos
do Ensino Fundamental. Espera-se que, ao concluir essa
etapa, os alunos sejam capazes de ler textos e aprender a
partir deles, assim como a fazer inferências sobre sua
própria compreensão e estabelecer relações sobre o que
leem e o que faz parte do seu conhecimento prévio.

Elaborar e discutir estratégias mediadoras de leitura
literária para obras selecionadas pelo PNBE 2014.

Para o desenvolvimento desse estudo, foi utilizado como
base discussões sobre a compreensão das estratégias,
principalmente a obra de Isabel Solé (1998) e Ramos e
Panozzo (2001). A partir disso, passamos à construção de
estratégias de mediação de leitura literária, aplicando-as
nas narrativas visuais A visita, de Lúcia Hiratsuka (2011) e A
ovelha negra da Rita, de Silvana de Menezes (2013),
pertencentes aos acervos do PNBE 2014. Para essas obras,
foram organizadas estratégias de mediação que
explorassem a leitura e a compreensão das imagens
separadamente, para após compreendermos o conjunto
dos elementos dos enredos.

As estratégias elaboradas tendem a motivar as crianças
para a leitura, bem como oferecem objetivos para a
leitura, atualizam o conhecimento prévio dos
estudantes, como também auxiliam na formulação de
previsões, incentivam o questionamento e, ainda,
contribuem para que o leitor relacione o que lê, sendo
capaz de transferir o que foi aprendido para contextos
diferentes.
Para isso, cada estratégia baseia-se em 3 etapas de
aplicação: Preparação para a leitura, Apresentação da
obra e Aplicação da releitura.

Nossa intenção, com essa pesquisa e levantamento de
informações acerca das estratégias de mediação leitora
é contribuir para o denvolvimento da competência
leitora de estudantes, por meio de propostas de
atividades lúdicas que possibilitem o desenvolvimento
afetivo e integral da criança.

Metodologia Considerações
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