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Objetivos Este projeto foi desenvolvido para valorizar a leitura literária e auxiliar pais e 
educadores na tarefa de inserir o livro de literatura no dia a dia de seus fi lhos e alunos.

Os principais objetivos desta iniciativa são:

• Valorizar e estimular o gosto pela leitura.

• Ampliar o conhecimento de mundo da criança.

• Aumentar a liberdade e a espontaneidade.

• Melhorar o raciocínio.

• Estimular a afetividade.

• Possibilitar a refl exão.

• Oferecer alternativas aos videogames e jogos da internet.

Formação 
de leitores

Mediação 
de leitura

Ensino Fundamental I

PARA PRATICAR 
A LEITURA EM 

FAMÍLIA!



Justificativa pedagógica

Na obra Contextos da Alfabetização Inicial (ARTMED, 2004), Ana Teberosky e Marta 
Soler Gallart afirmam que ler um texto implica ler o contexto, o que indica que a 
leitura não é um fato mecânico e isolado, mas que abre uma porta para um novo 
universo de possibilidade de intervir no mundo e transformá-lo. Ler implica compar-
tilhar espaços, construir pensamentos e aumentar as aprendizagens e motivações 
educativas, e isso não é um processo individual, mas coletivo.

Em Além dos Muros da Escola (ARTMED, 2006), Josette Jolibert e Jeannette Jacob 
ressaltam que ler é construir ativamente a compreensão de um texto em função do 
projeto e das necessidades pessoais do momento. Ler é ler de saída compreensiva-
mente, desenvolvendo – em uma situação real de uso – uma intensa busca do sentido 
do texto. É um processo dinâmico de construção cognitiva, ligado à necessidade de 
atuar, na qual estão inseridas a afetividade e as relações sociais.

Mesmo que não dispuséssemos de um embasamento teórico sobre o ato de ler, te-
mos como preceito adquirido em nossas experiências de vida que a leitura é a forma 
mais efetiva para resgatar a imaginação e promover o pensamento livre e, acima de 
tudo, crítico sobre as coisas que nos cercam.

A leitura não se limita apenas à decodificação de sentenças gramaticais, mas desenvolve, gera conhecimento e 
estimula a inteligência.
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A leitura tem seu ponto de partida no objeto livro, que, no caso da literatura infantil, prin-
cipalmente, apresenta-se sob uma gama de variedades quanto à forma de narrativa que 
transmitem – poesia, contos, memórias, imagens, quanto aos temas que abordam – fa-
mília, fábulas, emoções, lugares e ainda quanto ao formato e textura – grande, pequeno, 
quadrado, inclinado, macio, com relevos. Independentemente dos critérios escolhidos, 
os bons livros tratam de temas universais, que revelam, durante a leitura, repertórios, 
vivências, experiências, lembranças e emoções que atingem cada leitor de maneira única 
e diferenciada. Essa revelação inicia-se no momento em que oferecemos às crianças a 
livre exploração do livro, quando é permitido que seus sentidos, como tato, visão e ol-
fato sejam prontamente aguçados e, consequentemente, seja estimulada a curiosidade. 
As crianças são pequenas pesquisadoras e estão constantemente disponíveis para tudo 
que lhes é proposto. O que fazemos é possibilitar o acesso àquilo que queremos que elas 
conheçam. Elas são capazes de compreender, pensar e criar além do que imaginamos, 
portanto, oferecemos sempre o desafi o e o desconhecido que contribuirão de forma sig-
nifi cativa para o seu desenvolvimento e aprendizado.

A mediação de lei-
tura cria uma troca 
muito produtiva en-
tre as crianças e os 
adultos, seus efeitos 
as acompanharão 
por toda a vida.

O papel do mediador de leitura
“Ler é como chegar a uma horta e saber o que é cada planta e para que ela serve. Quem não sabe nada de 
‘ler horta’, entra dentro dela e só vê um punhado de plantas de mato. Um monte de plantas diferentes, mas 
parecendo que é tudo igual. Quem não aprender a ‘ler’ a horta, a conhecer os seus segredos, não sabe o que é 
cada uma, como é que se prepara cada uma, com o que é que se come.” (Paulo Freire)

Uma criança que não está familiarizada com o livro, o percebe como um objeto qualquer 
– uma bola, uma boneca, um carrinho – e o experimentará como tal: tocando, cheirando, 
colocando na boca. O papel do mediador é dar sentido ao objeto livro por meio da leitura 
e de sua interação com a criança. A princípio a mediação pode ser feita por qualquer pes-
soa: educadores, familiares, professores e bibliotecários. Porém, como afi rma Paulo Freire, 
é necessário “conhecer a horta”. O mediador precisa ser, antes de tudo, um bom leitor, ter 
um pensamento crítico e sensível para que a transmissão do prazer de ler e a continuida-
de do hábito da leitura sejam efetivos e duradouros.
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Mas quando e 
como um bom 
leitor passa a ser 
um mediador?

O mediador não  deve tratar a leitura como instru-
mento de avaliação e  tarefa, para que a criança se 
sinta livre de obrigações  e experimente a leitura 
como atividade prazerosa e  gratificante.

As narrativas e os livros de qualidade têm atrativos próprios, como estrutura de 
linguagem, musicalidade, ilustrações e enredo, que nos possibilitam contar uma 
história de várias formas com vários artifícios, como fantoches, instrumentos mu-
sicais, teatro etc. No entanto, essas atividades não caracterizam um momento de 
leitura. Quando dramatizamos uma história, estamos despertando nas crianças 
um prazer diferente do da leitura. O papel do mediador consiste em promover, 
exclusivamente, a verdadeira apropriação da leitura pelas crianças, enfatizando 
os momentos cotidianos de troca em torno dos livros. É exatamente nesses mo-
mentos que podemos observar que as crianças são capazes de compreender, 
pensar e criar muito além do que imaginamos. O mediador de leitura, antes de 
mais nada, assegura o direito de a criança ter acesso à literatura de qualidade, 
à possibilidade de se apropriar do livro e de ser acompanhada por um adulto 
atento e disponível que transmita as histórias e se envolva com o universo real e 
fi ctício de cada uma delas.
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Por que investir na formação de leitores?
Além dos fatores apresentados na justifi cativa pedagógica, existem outras instâncias en-
volvidas nas ações de promoção de leitura. Os relatos de educadores e mediadores de 
leitura deixam claro que ocorre uma transformação positiva após a adoção de uma rotina 
que agrega os livros de literatura e a leitura compartilhada ou individual. 

Alguns benefícios são óbvios, como aumento do vocabulário, melhora da escrita e da 
interpretação textual; porém outras mudanças também estão relacionadas ao hábito da 
leitura na vida familiar e escolar da criança:

• Redução do comportamento agressivo e irritabilidade.

• Noção de coletividade.

• Educação sentimental e empatia.

• Inclusão.

A fi cção, por prescindir de uma função utilitarista, permite ao leitor
viajar por outros mundos possíveis, sem preconceitos em sua construção

e vivência. Por isso, a experiência da leitura carrega uma
possibilidade intrínseca de inclusão.

BENEFÍCIOS DE LER 
LIVROS EM CASA, 

EM FAMÍLIA.

CASO DE SUCESSO

Professores dão o exemplo de bons hábitos de leitura 

Para garantir um bom nível de leitura e escrita dos estudantes, a Escola Estadual Profes-
sor Clóvis Salgado, em Belo Horizonte, apostou no bom exemplo. Antes de transmitir 
conhecimento aos alunos, o corpo docente fez um trabalho de incentivo à leitura entre 
eles. A diretora Terezinha Cordélia Lobato dos Santos fi rmou parcerias para distribuir li-
vros de literatura para os funcionários e promover o gosto pelo hábito de ler. Segundo 
Terezinha, a iniciativa rendeu bons frutos. “A partir daí nós começamos a trabalhar muito 
com a escrita. Nós precisávamos despertar em nós o hábito de leitura antes de trabalhar 
com os estudantes”, explicou. 

A união em torno do hábito de leitura deu certo. É o que mostra o resultado do Proalfa 
2009, em que a escola obteve 666,93 de média de profi ciência. Para as turmas do 6º ao 
9º ano, os professores criaram o projeto “Ler e escrever: compromisso de todas as áreas”, 
que tem o objetivo de recuperar os estudantes com defasagem na leitura e escrita. Todas 
as segundas-feiras os educadores realizam atividades especiais de reforço na leitura e es-
crita. “É um trabalho essencial. Depois de melhorar a leitura e escrita eles têm capacidade 
para melhorar nas outras matérias”, analisou a diretora.



Professor Marcus Garcia

(...) O incentivo dado ao estudante para ler deveria começar na escola, mas quase 70% 
delas sequer  têm uma biblioteca. Com essa realidade, o que se pode esperar a não 
ser o grande número  de analfabetos funcionais? Dados do Indicador de Analfabetismo 
Funcional, divulgados em julho  de 2012, dão conta que 20% dos brasileiros, de 15 a 49 
anos, são analfabetos funcionais, ou seja,  aquela pessoa que, apesar de conseguir ler as 
palavras, não consegue entender e, consequentemente,  interpretar a mensagem de um 
texto de até 10 linhas com até três parágrafos.  A mudança dessa realidade depende de 
conscientização e sensibilização. Para desenvolver novos  patamares intelectuais, cultu-
rais e profi ssionais, a pessoa precisa necessariamente ampliar  seu cabedal de conheci-
mento, o que torna a leitura fundamental. (...)

PALAVRA DE ESPECIALISTA

Dados levantados pelo Instituto Pró-Livro
(dados da mais recente pesquisa: 4ª Edição Pesquisa 
Retratos da Leitura no Brasil - 2016)
(dados da mais recente pesquisa: 4ª Edição Pesquisa 
Retratos da Leitura no Brasil - 2016)
(dados da mais recente pesquisa: 4ª Edição Pesquisa 
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75

Pessoas que in�uenciaram o gosto pela leitura

P.28A) Alguém influenciou ou incentivou o(a) sr(a) a gostar de ler livros?
P.28B) (Se sim) Qual foi a pessoa que mais te influenciou ou incentivou?

(%)

11

7

4

4

4

1

1

67

Mãe ou responsável do sexo feminino

Algum professor ou professora

Pai ou responsável do sexo masculino

Algum outro parente

Outra pessoa

Marido, esposa ou companheiro(a)

Padre, pastor ou algum líder religioso

Não/ Ninguém em especial

Houve in�uência de alguém para gostar de ler?
(Pergunta nova)

Quem, principalmente?*

33

67

Sim Não

Base: Amostra (5012)

A figura da mãe é 
bastante importante 

na influência da 
leitura, especialmente 

se comparada à 
influência do pai ou 

de algum outro 
parente.

2015
2015

q g

P.28A) P.28A) P Alguém influenciou ou incentivou o(a) sr(a) a gostar de ler livros?
P.28B)P.28B)P (Se sim) Qual foi a pessoa que mais te influenciou ou incentivou?

(%)

Houve in�uência de algguém p para ggostar de ler?
(Pergunta nova)

33

67

Sim Não

Base: Amostra (5012)

A figura da mãe é 
bastante importante 

na influência da 
leitura, leitura, especialmente especialmente 

se comparada à 
influência do pai ou 

de algum outro 
parente.

2015

Pessoa que infl uenciaram o gosto 
pela leitura



Mochila

11

77

4

4

4

1

1

67

Mãe ou responsável do sexo femfemf inino

Algum profefef ssor ou profefef ssora

Pai ou responsável do sexo masculino

Algum outro parente

Outra pessoa

Marido, esposa ou companheiro(a)

Padre, pastor ou algum líder religioso

Não/ Ninguém em especial

Quem, principalmente?*

2015
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AO LER PARA OS FILHOS, 
OS PAIS OU RESPONSÁVEIS 

ESTÃO CONTRIBUINDO PARA O 
DESENVOLVIMENTO AFETIVO E 
INTELECTUAL DAS CRIANÇAS!



O que a leitur a signi�ca?
(%) 

P.46)P.46)P Qual das seguintes frases que eu vou ler mais se aproxima do que signi�ca leitura para você? E em segundo lugar?

49

23

22

17

16

15

13

5

5

3

1

4

A leitura traz conhecimento

A leitura traz atualização e crescimento pro�ssional

A leitura me ensina a viver melhor

A leitura pode fafaf zer uma pessoa ‘vencer na vida’ e melhorar sua 
situação �nanceira

A leitura é uma atividade interessante

A leitura fafaf cilita a aprendizagem na escola ou fafaf culdade

A leitura é uma atividade prazerosa

A leitura ocupa muito tempo

A leitura é uma atividade cansativa

Só leio porque sou obrigado(a)

A leitura não serve pra nada

Nenhuma destas/ Não sabe/ Não respondeu

2015 
(1ª+2ª opção)

Base: Amostra (5012)
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Diferenciais
Os livros deste acervo foram escolhidos cri-
teriosamente para  atingir os objetivos do 
projeto, sobretudo para GARANTIR  UMA 
LEITURA FLUENTE.

“A fl uência pode ser entendida como um conjunto de habilidades
que permitem uma leitura sem embaraço, sem difi culdades em relação

ao texto. Envolve questões tanto ligadas à composição do texto
quanto à competência do leitor, isto é, uma boa interação entre esses

elementos é que pode garantir que a leitura seja fl uente.” Centro
de Alfabetização, Leitura e Escrita (CEALE)

Nos volumes de mediação  desenvolvi-
dos pela Eureka,  cada livro é trabalhado 
em  sua totalidade, explicando  cada de-
talhe, inclusive os  processos e pessoas 
envolvidas  na produção de um livro.

Auxilia na percepção de  intertextos, por 
meio de  conteúdo relacionados  dentro 
e fora do livro, por  meio de qr codes.

Contém propostas de  atividades que 
ampliam  a experiência de leitura,  pos-
sibilitando diversas  abordagens.

Oferece suporte 
teórico e pedagó-
gico para pais e 
professores.



Jornada

O casamento do rato com 
a � lha do besouro

A história do arco-íris

A partir de 5 anos

25 x 25 cm

24 páginas

ISBN 978-85-61695-21-7

Tema: cultura popular, brincadeira, animais

A partir de 5 anos

25 x 25 cm

24 páginas

ISBN 978-85-61695-10-1

Tema: anumais, cores, brincadeiras

Em tom de parlenda, a autora conta a saga do senhor e senhora Besouro para casar a 
fi lha. Todos os animais vão entrar nesta história para ajudar no casamento, com rimas e 
ritmo. Recontado da tradição popular pela autora e ilustradora Rosinha, o texto é uma 
divertida brincadeira.

Este livro conta como surgiu o arco-íris: há muito tempo, borboletas de todas as cores se 
juntavam para no céu formar um lindo arco. Mas um menino, querendo as borboletas só 
para ele, resolveu caçá-las. A narrativa trabalha com sentimentos de egoísmo e perda.

Itens que compõem a coleção



Alfabeto escalafobético

Eu – de cabeça pra baixo

A partir de 6 anos

22 x 20 cm

40 páginas

ISBN 978-85-61695-38-5

Tema: alfabeto, poesia, brincadeira

A partir de 7 anos

20 x 28 cm

40 páginas

ISBN 978-85-61695-41-5

Tema: bagunça, confusão, aventura

Para escrever qualquer palavra, precisamos das letras, uma depois da outra, grudadas ou 
separadas, mas sempre presentes. Elas formam palavras engraçadas, como pirilampo e 
até mesmo escalafobético. Por isso, nada, nada melhor do que apresentá-las com poe-
mas que divertem e trazem novos vocábulos.

Tudo o que as crianças querem numa determinada idade é fi car sem um adulto por per-
to, mas os pais, sempre zelosos, evitam a situação. Seguros de que o menino não criaria 
confusão, pois estava com o pé engessado, os pais resolvem deixá-lo sozinho. E uma 
reviravolta acontece na casa e tudo fi ca literalmente de cabeça pra baixo.
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Medonho

A partir de 5 anos

20 x 20 cm

32 páginas

ISBN 978-85-61695-28-6

Tema: monstro, família

Medonho é um bicho que morava no banhado. Não era monstro nem dragão, não era 
cobra nem jacaré. Assim começa a história do Medonho, em uma narrativa rimada cons-
truída com palavras formadas com “nh”. É um convite ao leitor iniciante para uma gran-
de aventura!



Livro do educador

Livro da família

20,5 x 27,5 cm

48 páginas

ISBN 378-85-5567-330-6

20,5 x 27,5 cm

48 páginas

ISBN 978-85-5567-331-3

O livro para o educador visa a fornecer ao profi ssional subsídios para trabalhar os livros  
em sala de aula e realizar as mediações. São explicados os objetivos do material,  desta-
cando a importância do ato de ler e o desenvolvimento de um olhar que “leia” o  mundo. 
Contém instruções para que o educar possa desenvolver as mediações que  se encon-
tram no livro do aluno.

Traz explicações sobre a importância do hábito da leitura no desenvolvimento da  crian-
ça, tanto na vida social, quanto na vida escolar. Ajuda os pais na tarefa de despertar  em 
seus fi lhos o gosto pela leitura e promover momentos de leitura em família,  estreitando 
ainda mais os laços de afetividade e desviando a atenção excessiva dada  aos celulares, 
tablets e computadores.
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Livro do aluno

A partir de 5 anos

30 x 30 cm

128 páginas

ISBN 978-85-5567-329-0

O livro para o aluno traz cinco mediações, uma para cada obra. Nele são explorados os 
diversos aspectos do livro: forma, tamanho, textura, cores etc. Os leitores são estimu-
lados a descobrir as diversas possibilidades de leitura, incluindo intertextualidades e 
saberes pessoais.



Temas abordados no projeto                 :
• Leitura

• Interpretação

• Sensibilização

• Mediação de leitura

• Cultura popular

• Brincadeiras

• Altruísmo

• Perda

• Igualdade

• Inclusão

Sobre oa autora:

*autora das mediações  

Gizele Santos

Assistente social, formada pela 
Universidade Gama Filho em 
1985. Atuou na  área até 1990, 
quando ingressou no merca-
do editorial livreiro. Em 2013 
se reinventou  na mediação e 
contação de histórias. Voluntá-
ria da Associação Viva  e Deixe 
Viver, de São Paulo, que, no Rio 
de Janeiro, por meio da ONG 
Instituto  Rio de Histórias, leva 
leitura e contação de histórias 
para crianças e adolescentes  
internados na Pediatria do Ins-
tituto Nacional de Cardiologia 
(INC), um  dos mais de 20 hospi-
tais que mantêm contrato com 
o projeto.
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