
O QUE É COMUNICAR COMPORTAMENTO LEITOR?  
Delia Lerner, em “É possível ler na escola” 

 
 Para comunicar comportamento leitor é necessário  que o professor 
represente este papel na aula, que ofereça aos alunos a oportunidade de 
participarem de atos de leitura que ele próprio está realizando, que 
estabeleça com eles uma relação de “leitor para leitor”. 

É compartilhar com os outros um poema que o emocionou, uma 
notícia de jornal que o surpreendeu – É comunicar a seus alunos certos 
traços fundamentais do comportamento leitor – O professor interpreta o 
papel de leitor. 

É mostrar aos alunos de que maneira nós adultos utilizamos a 
leitura – Mostrar para que se lê, quais são os textps que atendem a certa 
necessidade ou interesse. 

É criar muitas e variadas situações nas quais se lê vários tipos de texto. 

Condições gerais a serem garantidas nas situações em que o 
professor lê para as crianças:  

• O professor explicita sempre os motivos pelos quais quer 
compartilhar o texto com as crianças: porque trata de uma questão 
interessante ou conta uma história atrativa, porque é atual, porque está 
relacionado com um tema que se está trabalhando, porque está bem 
escrito, porque é original, porque é divertido, porque é surpreendente, 
porque lhes ajudará a resolver um problema ou uma inquietação prévia 
do grupo.  

• Evita escolher textos com informações  banalizadas, inexatas, 
distorcidas, supostamente escritos para um público infantil. 

• Tratando-se da escolha de textos literários, evita escolher um conto 
no qual o “didático” (a intenção de deixar um ensino moral, por exemplo) 
supere a qualidade literária, no qual o “literário” não seja mais do que um 
pretexto. 

• Proporciona elementos contextuais que outorgam sentido à leitura e 
favorecem a antecipação do que o texto diz:  

• Comunica às crianças onde e como encontrou o texto, mostra-lhes 
o portador; se é um livro, mostra a capa na qual lê os dados (título, autor, 
editora); se é um jornal, faz referência à seção na qual o texto aparece e 
a busca diante das crianças; se é uma carta, dirá como chegou às suas 
mãos e a quem está dirigida. 

Pode dar informações complementares sobre o que vai ler; quando lê um 
conto ou poema, lê também partes do prólogo do livro ou conta dados 
biográficos do autor; se lê uma notícia, faz referência a outras notícias 
parecidas; se vai ler uma enciclopédia, pode investigar o que as crianças 
já sabem sobre o tema. 

• Coloca em jogo diante dos alunos seu próprio comportamento de 
leitor “expert”: mostra-se interessado, surpreso, emocionado, 
entusiasmado ou divertido pelo texto escolhido. Depois de ler, pode voltar 



para ler algum parágrafo: o núcleo da notícia, a parte mais surpreendente 
da história, o fragmento mais complexo do texto. 

• Opina sobre o que leu, troca seus pontos de vista com os das 
crianças, quer dizer, age como qualquer leitor. 

• Em todos os casos, deixa que as crianças façam seus próprios 
comentários. Não explica as palavras difíceis do texto mas as ajuda a 
descobrirem seu significado a partir do contexto. 

• Conto: Lê com a intenção de provocar emoção, curiosidade, 
suspense ou diversão Não faz perguntas para saber se as crianças 
entenderam o texto. Comenta suas impressões como qualquer leitor. E 
com isto desencadeia uma animada conversa com as crianças. 

• Enciclopédia: Lê com a intenção de buscar respostas. Recorre ao 
índice, lê os diferentes títulos e discute com as crianças em qual será 
possível encontrar a infromação que procura. 

• Põe à disposição os livros que leu. Quer que as crianças descubram 
o prazer de ler. Não considera imprescindível controlar toda atividade 
leitora dos alunos 
 


