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“A Literatura Infantil tem um grande 
significado no desenvolvimento de 
crianças de diversas idades, onde se 
refletem situações emocionais, fantasias, 
curiosidades e enriquecimento do 
desenvolvimento perceptivo”. 
 

RUFINO; GOMES (1999, pg.11) 



 
 
 

Resumo 

 

Este estudo voltou-se para a investigação sobre a Literatura no cotidiano da Educação 
Infantil na perspectiva das professoras de uma escola da rede municipal da cidade de 
São Luiz Gonzaga RS. O objetivo geral desse trabalho foi identificar quais práticas de 
leitura são realizadas nas salas de aula de Educação Infantil com alunos entre 4 e 5 
anos. E, mais especificamente buscou-se perceber qual a visão do professor que atua 
na Educação Infantil sobre a prática de leitura. Buscou-se por meio da entrevista 
compreender como realmente ocorre a prática de leitura na sala de aula, e qual a 
visão do professor que atua na Educação Infantil, abordando questões por meio das 
quais fosse possível refletir a postura e o papel do professor com relação ao processo 
de leitura no início da vida escolar. Diante dos resultados obtidos na pesquisa, 
percebeu-se que o professor em sala de aula deve procurar recursos para despertar 
o interesse para a leitura em seus alunos, e tornar a sala de aula um lugar de 
agradáveis descobertas. Também se identificou o grande enfoque em atividades 
como cantigas de roda, construção de palavras relacionadas com suas imagens e 
parlendas. Portanto, é possível evidenciar que de fato a Educação Infantil, constitui-
se como uma etapa privilegiada na qual os docentes devem possibilitar que as 
crianças participem de práticas pedagógicas que possibilitem o desenvolvimento da 
leitura em sua aprendizagem. 
 
Palavras-chave: Educação Infantil, Literatura Infantil, Formação de Leitores. 

  



 
 
 

RESUMEN 

 

Este estudio tiene como objetivo investigar la lectura en la vida diaria de la Educación 
Infantil desde la perspectiva de los docentes de una escuela de la ciudad de São Luiz 
Gonzaga RS. El objetivo general de este trabajo es analizar qué prácticas lectoras se 
desarrollan en la vida diaria de la Educación Infantil. Y, más concretamente, se buscó 
identificar qué prácticas lectoras se llevan a cabo en las aulas de Educación Infantil 
con alumnos de entre 4 y 5 años. Se buscó a través de una entrevista comprender 
cómo se da realmente la práctica de la lectura en el aula, y cuál es la visión del docente 
que trabaja en Educación Infantil, abordando temas en los que se pudo reflejar la 
postura y el rol del docente respecto a proceso de lectura al inicio de la vida escolar. 
A la vista de los resultados obtenidos en la investigación, se percató que el docente 
en el aula debe buscar recursos para despertar el interés por la lectura en sus alumnos 
y hacer del aula un lugar de agradables descubrimientos. También se identificó el foco 
en actividades como cantigas de roda, construcción de palabras relacionadas con sus 
imágenes y parlendas. Por tanto, es posible mostrar que, de hecho, la Educación 
Infantil constituye una etapa privilegiada donde los docentes deben capacitar a los 
niños para que participen en prácticas pedagógicas que posibiliten el desarrollo de la 
lectura en su aprendizaje. 
 

Palabras clave: Educación infantil, Literatura Infantil, Formación de lectores. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUÇÃO 

 

A importância da leitura na Educação Infantil é muito grande, pois ela tem a 

capacidade de formar cidadãos ativos na organização de uma sociedade mais 

consciente e crítica. Por isso, desenvolver o hábito da leitura desde a infância é 

fundamental, e a influência de pais e educadores nesse estágio é imprescindível, pois 

a leitura proporciona às crianças desde cedo, desenvolvimento emocional, social e 

cognitivo. Desenvolve imaginação, emoções e sentimentos de forma prazerosa e 

significativa por ser um mundo encantador e motivador. Ler é um hábito poderoso que 

nos faz conhecer mundos e ideias. 

E, dessa forma, acreditamos que através da mediação do professor, serão 

desenvolvidas na criança algumas aptidões de leitura e escrita, além de estimular a 

criticidade, a imaginação, suas expressões e criatividade, proporcionando um 

ambiente lúdico e estimulante. 

O tema Literatura Infantil na Escola, aqui investigado, embora já tenha sido 

amplamente discutido pelos educadores, ainda é cercado por dúvidas. Convive-se 

hoje num mundo com variadas culturas, variados veículos de informação, bem como, 

grande divulgação de informações de todos os tipos, e é no contato com os livros, por 

meio da leitura, que as crianças são inseridas no mundo adulto, em diferentes 

contextos e culturas, e especialmente no mundo da imaginação; além de 

experimentarem sensações diversas, encontrando sentido no que se está sendo lido 

e percebendo que aqueles amontoados de palavras comunicam algo.  

Por isso, ao delimitar o tema, e partindo-se do pressuposto, de que a escola 

é capaz de proporcionar aos educandos habilidades e competências que os permitirá 

inserissem adequadamente na sociedade, nos surge o seguinte problema de 

pesquisa: “Como se processa a leitura no cotidiano da educação infantil”?  

Assim sendo, este estudo se justifica pelo interesse ao tema, pela experiência 

que tenho como professora de uma instituição de Educação Infantil, e por sentir a 

necessidade de inserir de alguma maneira o hábito literário no cotidiano da Educação 

Infantil, para que as crianças tenham mais vontade e interesse em ler bons livros, se 

alfabetizarem mais rápido, e terem mais facilidade na aprendizagem de forma lúdica 

e prazerosa, e principalmente se tornarem leitores assíduos e perseverantes. 
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Diante do exposto o objetivo geral deste trabalho foi identificar quais práticas 

de leitura são realizadas nas salas de aula de Educação Infantil com alunos entre 4 e 

5 anos. O objetivo específico é perceber qual a visão do professor que atua na 

Educação Infantil sobre a prática de leitura.  

Portanto, realizou-se uma entrevista com professores das turmas de 04 e 05 

anos da EMEI Ana Paulina de São Luiz Gonzaga RS, de modo que suas respostas 

possam trazer subsídios e análises sobre como o professor realmente se posiciona 

em relação ao processo de leitura em sua prática de sala de aula. Sendo assim, a 

pesquisa se caracterizou como qualitativa, no sentido de não procurar por números e 

dados sobre o tema abordado, mas interpretar e analisar fatos encontrados. 

Um pressuposto básico que guiará este estudo é buscar compreender que a 

inserção da Literatura Infantil como uma fonte inesgotável de conhecimento e 

informação, dispondo aos pequenos leitores momentos de grande alegria e 

aprendizado, fazendo que esses estejam cada dia mais interessados em ler. 

No mais, espera-se que este projeto com seus conteúdos apresentados e 

discutidos sirvam como motivação para o reconhecimento da Literatura infantil na 

formação de leitores no cotidiano da Educação Infantil. 
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CAPÍTULO II 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. UMA ABORDAGEM DO TERMO LITERATURA 

 

A Educação Infantil abrange um papel de suma importância no processo de 

letramento literário das crianças, pois muitas vezes o primeiro contato que as crianças 

terão com os livros de literatura será na escola. 

Então, ao iniciar a abordagem sobre o termo literatura, esta não 

necessariamente precisa ser uma palavra sem complemento, nesse contexto não 

depende do adjetivo que receba, assim, dessa maneira, a expressão infantil que vem 

junto da palavra literatura não tem o significado dela ser somente para crianças. A 

literatura infantil tem por finalidade ser aquela que satisfaz de certo modo, aos desejos 

de quem está lendo e que se iguale com ele (LOPES; NAVARRO, 2014). 

A literatura infantil é objeto de muitas pesquisas nas últimas décadas. Alguns 

estudiosos tecem reflexões sobre a importância de estimular a leitura e a escrita e 

apontam alternativas para orientar os professores a realizar um trabalho mais 

sistemático e aprofundado com obras literárias voltadas às crianças. Outros discutem 

o papel da literatura infantil na formação de leitores. 

Acredita-se que a literatura é um assunto pouco abordado tanto no meio 

social, como nas escolas, por isso faz-se necessário destacar um pouco de sua 

história e de sua importância na formação de bons leitores. Reconhece-se que não se 

pode generalizar a situação, mas em alguns contextos escolares essa abordagem não 

é realizada, ou quando é considerada, é tomada de forma superficial. 

Nesse sentido, inicialmente, torna-se pertinente entender o que é literatura. 

De acordo com Maia (2000, p. 52) “a palavra literatura designa textos que buscam 

expressar o belo e o humano através da palavra. Embora se possa usá-la com 

significados mais amplos, deve-se distinguir seu emprego genérico de seu artístico, 

criativo, subjetivo”. 

De acordo com Paim (2000, p. 69) “a literatura é a leitura da vida, envolta 

numa linguagem simbólica, reflexo puro da realidade, esta travestida, redesenhada 

pelo autor e depois pelo leitor [...]”.  

E ainda, conforme Michaelis (2008, p.526), “literatura é arte de compor 

escritos, em prosa ou verso. O conjunto das obras literárias de um agregado social, 
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ou em dada linguagem, ou referidas a determinado assunto: Literatura infantil, 

literatura científica”. 

Desse modo, em todas essas definições e argumentações o termo literatura 

precisa ser usado para instigar a vontade pela leitura, porque ela tem o poder de 

favorecer gozo, entusiasmo e magia, quando estudada de maneira expressiva pelo 

aluno, tem o poder de desenvolver a imaginação, os sentimentos, a emoção, a 

expressão e o movimento por meio de uma aprendizagem prazerosa (LOPES; 

NAVARRO, 2014). 

Assim, como já mencionado acima, a literatura é uma arte que se expressa 

através de contos, prosa, versos, ou seja, obras literárias, dando enfoque à atração 

do leitor, e a partir do momento em que ela é ressignificada, é possível perceber atua 

como instigadora do hábito da leitura, podendo estimular crianças, jovens e adultos a 

desenvolver o hábito de ler. 
Segundo Faria (2010, p. 12), “a capacidade de educadores para perceber a 

riqueza e a estrutura do livro de literatura infantil é uma das alternativas para não 

reduzir a literatura a uma abordagem meramente pedagógica”. Portanto, a literatura 

deve ser levada para a sala de aula como uma proposta didática diversificada e rica, 

que não perde a sua natureza lúdica jamais, porque isso deve ser compreendido como 

estratégia primordial da obra para seduzir o pequeno leitor. 

Acredita-se que a literatura é importante para o desenvolvimento humano, 

assim como diz Jouve (2012) a literatura favorece o desenvolvimento do espírito 

crítico, pois ao realizar a leitura literária, o sujeito-leitor confronta o que está dado nos 

âmbitos sociais e individuais com o que está sendo apresentado na obra lida naquele 

momento, bem como com outras obras lidas, e esse movimento enriquece a 

existência humana. 

Reconhece-se, então, que a literatura venha solidificar o espaço da leitura na 

escola enquanto formação de leitores, sendo assim, torna-se importante que o 

educador não dê a todos os gêneros textuais, um caráter utilitário, porque o prazer de 

ler está relacionado ao prazer de criar novas situações, de adentrar num mundo 

diferente através das histórias infantis, num mundo de sonhos e ações dos 

personagens das histórias infantis, desmistificando preconceitos, relacionando fatos 

com sua própria vida, pensando assim, uma forma de tornar o mundo compreensível 

e mais humano. 
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2.2. LITERATURA INFANTIL NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Literatura Infantil é fonte de informação que contribui para o desenvolvimento 

da criança, pois “os livros de histórias são de vital importância durante a infância, já 

que todas as crianças possuem necessidade de imaginar, criar histórias e entrar no 

mundo da fantasia” (PAULA; FERNANDES, 2016, p. 384). Quando apresentada à 

criança desde cedo, a literatura colabora para a socialização entre indivíduos e para 

a formação de um leitor ativo, que tem possibilidade de ampliar a sua visão de mundo. 

A leitura infantil contribui para a formação das crianças na medida em que 

fornece modelos de interpretação que os leitores mirins absorvem e passam a exercer 

influências no seu modo de se comportar, onde o prazer pela leitura é algo que pode 

ser conquistado a partir de práticas cotidianas, que melhor seriam aproveitadas pelas 

crianças se vivenciadas desde os primeiros anos de vida.  

Desde idade muito tenra, “a maioria das crianças adora que se leia para elas, 

e o modo como pais e cuidadores fazem isso pode influenciar sua capacidade de falar 

e, posteriormente, de ler” (PAPALIA; OLDS, 2010.,p. 94). 

Dessa maneira, a mediação realizada pela família é de extrema importância, 

pois o incentivo ao contato com o livro deve acontecer de forma a proporcionar prazer 

e alegria, por esse motivo a afetividade existente nessas relações é muito valiosa. 

Para muitas crianças, essas experiências começam quando elas são ainda 

bem pequenas, pois a leitura da literatura infantil que as embala na hora de dormir, 

realizada de forma clara e com um tom de voz adequado, ajuda a acalmá-las e faz 

com que já comecem a entrar no mundo da imaginação. Segundo Vygotsky apud Baldi 

(2009), é preciso que essa imaginação seja alimentada, e isso pode acontecer através 

do compartilhamento de leituras, pois oferece às crianças experiências que, além de 

construir a imaginação, possibilitam conhecer o mundo e a si mesmas, tornando-as 

mais críticas, sensíveis e criativas. Essa leitura ainda propicia uma maior interação 

afetiva entre os leitores, sejam eles pais ou educadores, e a criança, fazendo com 

que, mesmo de forma inconsciente, esse ouvinte tenha um contato inicial com as 

palavras. 

Na Educação Infantil a linguagem que será utilizada com as crianças é 

primordial, livros com ilustrações, atividades e desenhos, são validos para estimular o 

desejo de leitura. Como cita o autor Barreto et al., (2008, p. 3): 
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Cabe ao professor individualizar as situações de aprendizagem oferecidas às 
crianças, considerando suas capacidades afetivas, emocionais, sociais, 
cognitivas assim como os conhecimentos que possuem dos mais diferentes 
assuntos e suas origens socioculturais diversas. Isso significa que o professor 
deve planejar e oferecer uma gama variada de experiências que responda, 
simultaneamente, às demandas do grupo e as individualidades de cada 
criança. 

 

É importante ressaltar que cada criança possui suas características 

individuais próprias, maneiras diferentes de aprender, de fazer, de agir, de responder 

as atividades propostas, os professores precisam observar o desenvolvimento de 

cada aluno e buscar meio para atender a todos, isso é um desafio para os educadores, 

mas uma necessidade para as crianças, segundo Silveira e Sampaio (2010, p. 32). 

Neste contexto, é interessante que o professor proporcione várias sugestões 

inovadoras, procurando conhecer os gostos de seus alunos e a partir daí escolher um 

livro ou uma história que vá ao encontro das necessidades da criança, adaptando o 

seu vocabulário. 

Uma vez que, a partir de uma boa iniciação de leitura literária logos nos anos 

iniciais de escolarização da criança é que se poderá formará cidadãos leitores, autores 

de suas próprias histórias, capazes de escolher o que irão ler, com critérios e 

argumentos bem estruturados de escolha, cidadãos leitores que criticam o que está 

posto, que questionam o dado, pois ao final do ensino fundamental o adolescente já 

é para ter o seu senso crítico bem desenvolvido, e esse desenvolvimento se dá de 

modo eminente na própria trajetória de leitura que esse indivíduo é capaz de fazer. 

 

É muito importante que a literatura dada para essas crianças pequenas seja 
bem rica – no sentido de fazer referência a muitas coisas, de sair dos 
assuntos mais comuns, mais piegas e mais óbvios para assuntos diferentes, 
ou que explorem aspectos inusitados do trivial. (MACHADO; ROCHA, 2011, 
p. 39). 

 

Assim, o que precisamos é de professores que saibam como empreender 

metodologias de uso e leitura das obras em suas salas de aula de aula de modo 

qualitativo e dinâmico. 

Dessa maneira, um momento interessante para estimular nas crianças, desde 

cedo, antes mesmo da alfabetização, o interesse por literatura infantil é através da 

Hora do Conto ou da Contação de Histórias presentes nas rotinas das creches e 

escolas em salas de Educação Infantil, pois é nessa prática que podemos perceber 
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que não só o conhecimento da língua pode ser enriquecido no contato com a literatura, 

mas também é uma forma de descoberta do mundo. 

Assim, contar histórias é uma ótima fonte para despertar nos alunos o gosto 

pelo livro e pelas histórias. Nas histórias infantis encontra-se um mundo maravilhoso. 

É o faz de conta que, ao mesmo tempo encanta com a fantasia e se reproduz na 

imaginação fértil da criança e serve de referencial para a realidade que elas vivem. As 

histórias fascinam e atraem as crianças de tal maneira que elas se imaginam no papel 

dos personagens principais, e por isso, muitas vezes, se identificam e vivenciam os 

mesmos. 

Conforme Pontes (2014, p.20), a leitura é “crucial para a aprendizagem do ser 

humano, pois é através da leitura que podemos enriquecer nosso vocabulário, obter 

conhecimento, dinamizar o raciocínio e a interpretação”. Essa leitura é diferenciada 

por faixa etária, e por sua inter-relação com o nível intelectual e o grau de 

conhecimento de leitura, pois o “processo de aprendizagem é prolongado, ocorre 

gradativamente e aprender a ler requer motivação e recursos cognitivos suficientes 

para fazê-lo” (MELO; LIMA, 2016, p. 3). 

Dessa forma, acredita-se que a Contação de Histórias ou Hora do Conto 

podem ser consideradas como uma janela que se abre para despertar o gosto pela 

leitura, e que todo professor tem dentro de si um contador de histórias, apenas precisa 

encontrá-lo e aprimorá-lo. Contar histórias sempre foi e sempre será importante, pois 

é uma forma de incorporar a arte à vida e encarar os livros como fonte de prazer. É 

na arte de contar histórias que professoras e alunos se envolvem, trazendo um valioso 

meio no processo educativo, de forma lúdica e divertida. O leitor estabelece uma 

relação dinâmica entre a fantasia, encontrada nos universos dos livros e a realidade 

encontrada em seu meio social. 

Através do tempo, a literatura infantil vem sofrendo mudanças, “tornando-se 

um veículo de várias linguagens que possibilita à criança leitora a busca e o encontro 

de novas descobertas” (SANTOS, 2009, p. 21), identificando que pela literatura infantil 

o universo da imaginação é explorado. Por isso, é de suma importância o incentivo 

dos pais e a participação deles no processo da prática da leitura pelas crianças, “pois  

mesmo  sem  saber  ler,  elas conseguem  fazer  sua  própria  leitura através das  

ilustrações, as  quais  estimulam  a criatividade e  a  imaginação  das  crianças”  

(PONTES,  2014,  p.  20), fazendo com  que  se  torne  um  hábito prazeroso  para as  

crianças,  e  fonte  de  lazer,  colaborando  para uma melhor  dicção  e  aumento da  
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proficiência  da  escrita,  o  que  contribui  para o  desenvolvimento  de  uma  sociedade  

de leitores  pensantes  e  críticos.   

Portanto, é preciso rever a postura do educador que se preocupa em formar 

leitores sem analisar profundamente para quê quer formar leitores. Essa revisão 

implicará, sem dúvida, na construção e uso de uma metodologia mais adequada para 

a formação do leitor literário, promovendo como práticas literárias na escola a leitura 

efetiva dos textos, rompendo com atividades estéreis de literatura, ou seja, que 

exigem o domínio das informações sobre a literatura ou impera a ideia que o 

importante é que o aluno leia, não importando o que, pois o que o importa é prazer de 

ler. 

 

2.3. O LÚDICO E A LITERATURA INFANTIL 

 

A literatura infantil sempre esteve e está presente em nossas vidas muito 

antes da leitura e da escrita, seja por meio das cantigas de ninar, das brincadeiras de 

roda ou das contações de histórias realizadas pelos familiares. Porém, quando as 

crianças chegam à escola é que a literatura passa a ter o poder de construir uma 

ligação lúdica entre o mundo da imaginação, dos símbolos subjetivos, e o mundo da 

escrita, dos signos convencionais impostos pela cultura sistematizada. 

Assim, acreditamos que desenvolvendo estratégias diferenciadas, incluindo 

livros e brincadeiras, a escola pode realizar um trabalho que envolve a criança para a 

leitura. Dessa maneira, quanto mais lúdico for o trabalho com a literatura infantil, 

melhor será a formação de leitores e mais eficaz será a aquisição de leitura e escrita. 

Segundo Machado: 

 

[...] ler uma narrativa literária (como ninguém precisa ensinar, mas cada leitor 
vai descobrindo à medida que se envolve) é um fenômeno de outra espécie. 
Muito mais sutil e delicioso. Vai muito além de juntar letras, formar sílabas, 
compor palavras e frases, decifrar seu significado de acordo com o dicionário. 
É um transporte para o outro universo, onde o leitor se transforma em parte 
da vida de outro, e passa a ser alguém que ele não é no mundo cotidiano 
(MACHADO, 2002, p.77). 

 

Desse modo, fica evidente que é importante perceber a importância do papel 

que a literatura pode desempenhar para os seres em formação. Daí a necessidade da 

Literatura Infantil junto ao processo de alfabetização, pois a mesma poderá alegrar, 

divertir ou emocionar o espírito de pequenos leitores ouvintes, levando-os de maneira 
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lúdica, fácil, a perceberem e a interrogarem a si mesmos e ao mundo que os rodeia, 

orientando seus interesses, suas aspirações, sua necessidade de autoafirmação ou 

de segurança, ao lhe propor objetivo, ideias ou formas possíveis (ou desejáveis) de 

participação social. 

A literatura infantil facilita o acesso da criança ao mundo da fantasia, da 

imaginação, da criatividade e estimula o contato dela com a leitura e a escrita. A 

imaginação é a chave para a criação do novo, bem como a construção de uma 

identidade pessoal. Isto ocorre porque a arte fertiliza a imaginação das crianças. 

Contar e ouvir histórias são essenciais para o desenvolvimento afetivo e 

cognitivo das crianças. Portanto, não podemos esquecer que o ato de contar histórias 

representa um estímulo, para que as crianças passem a contá-las e a criá-las, neste 

sentido o papel da família e da escola é fundamental, podendo tornar-se uma 

referência para a própria criança como fonte do imaginário e do prazer de interagir 

com outrem. Santos (2001, p. 143), afirma que: 

 

O papel do professor é de fundamental importância, pois ele deve observar 
estas manifestações e, através destas, interagir como facilitador da 
aprendizagem. É importante, através da observação das atividades, repensar 
e adequar à prática, propondo sempre novas atividades, procurando manter 
sempre os desafios e a motivação. 

 

A ação educativa numa abordagem lúdica pode trabalhar a busca do êxito em 

múltiplas tentativa-erro, a persistência e a segurança de que o erro faz parte do 

processo de aprendizagem. Nessa perspectiva, é fundamental que o professor crie 

situações de aprendizagem significativas, pois estas farão com que o educando 

associe o aprendizado ao prazer. Como coloca Maluf: 

 

Atividade lúdica é toda e qualquer animação que tem como intenção causar 
prazer e entretenimento em quem a pratica. São lúdicas as atividades que 
propiciam a experiência completa do momento, associando o ato, o 
pensamento e o sentimento. A atividade lúdica pode ser uma brincadeira, um 
jogo ou qualquer outra atividade que vise proporcionar interação. Porém, 
mais importante do que o tipo de atividade lúdica é a forma como ela é dirigida 
e vivenciada, e o porquê de suja realização. Toda criança que participa de 
atividades lúdicas, adquire novos conhecimentos e desenvolve habilidades 
de forma natural e agradável, gerando um forte interesse em aprender e 
garantindo o prazer. Podemos verificar através das atividades lúdicas o que 
a criança: Faz e como organiza este fazer. (MALUF, 2012, p.22) 

 

A Contação de histórias ganhou espaço maior, e passou a ser entendida como 

valioso instrumento no processo educativo, devido ao seu caráter lúdico. Contar 
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histórias passou a ser compreendido como uma possibilidade bastante rica nas 

escolas, já que a contação de histórias pode e deve acontecer desde a mais baixa 

idade das crianças, pois o hábito de ouvir histórias desde cedo ajuda na formação de 

identidades; no momento da contação, cria-se uma relação de troca entre o contador 

e seus ouvintes, o que faz com que toda a bagagem cultural e afetiva destes ouvintes 

venha à tona, assim, levando-os a ser quem são.  

A contação de histórias no desenvolvimento infantil ganha importância, por 

ser recreativa, educativa, afetiva, aumentando horizontes, estimulando a criatividade, 

criando hábitos, despertando emoções, valorizando sentimentos e também por 

estimulando ainda a socialização e desenvolve a atenção. Neste sentido, contar 

histórias é, sobretudo, uma experiência interacional, pois, constitui um relacionamento 

cordial entre a pessoa que conta e os que ouvem já que, a interação que se estabelece 

aproxima os sujeitos envolvidos.  

Pode-se dizer que a Literatura Infantil vai além do prazer que a criança sente 

em ouvir histórias. Essa literatura pode auxiliar a construir os primeiros sentimentos 

da criança como valores e ideias. Desse modo, entende-se que um educador que 

possua uma postura ativa e estimuladora, conseguirá incitar futuros leitores críticos e 

criativos. Como afirma Abramovich: 

 

É ouvindo histórias que se pode sentir (também) emoções importantes, como 
a tristeza, a raiva, a irritação, o bem-estar, o medo, a alegria, o pavor, a 
insegurança, a tranquilidade, e tantas outras mais, e viver profundamente o 
que as narrativas provocam em quem as ouve. (ABRAMOVICH, 2005, p.17) 

 

Então, a importância da ludicidade no processo de ensino-aprendizagem 

ajuda o sujeito a formar conceitos próprios, socializar-se, desenvolver suas relações 

lógicas, além de possibilitar uma aprendizagem prazerosa. Devido aos seus efeitos 

benéficos muitos educadores passaram a aplicar a atividade lúdica como recurso 

pedagógico em suas metodologias de ensino aderindo à premissa de que brincar traz 

benefícios ao aluno porque projeta prazer, estimula o pensamento, provoca a vontade 

de aprender e construir um novo conhecimento e, ainda, instiga a participação do 

educando na leitura literária. 

Assim sendo, o contato das crianças com os livros e as histórias são 

essenciais. As crianças experimentam a leitura observando o mundo a sua volta. O 

aprendizado da linguagem também faz parte do mesmo processo de compreensão 
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dos símbolos, assim as palavras representam todas as coisas do mundo real, e podem 

servir para traduzir o mundo imaginário, pois é na Educação Infantil que os alunos 

começam a construir autonomia enquanto leitores, o mais produtivo para quem quer 

formar bons leitores, é organizar rodas de conversa para o compartilhamento de 

opiniões e propor troca de livros entre os alunos. 

 

2.4. A FORMAÇÃO LEITORA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A leitura está presente a todo instante e é imprescindível na vida das pessoas. 

Por isso, a escola desde a etapa da Educação Infantil deve oportunizar diferentes 

leituras aos seus educandos e assim, despertar uma ampla rede de indivíduos que 

encontre na leitura o lazer e o aprendizado de coisas novas, isto é, se faz necessário 

que a escola seja um lugar que forme cidadãos críticos, reflexivos e atuantes na 

sociedade.  

Pensando nessa função delegada à escola não podemos esquecer que não 

é tarefa fácil, mas com educadores compromissados é possível criar ambientes para 

que seus alunos adquiram o gosto pela leitura. E, não se pode negar que muitos dos 

indivíduos só terão contato com a leitura na escola, é inegável que muitos pertencem 

a famílias que não reconhecem a importância da mesma e por isso a criança não 

recebe nenhum tipo de motivação e estímulos para ser um leitor. 

São muitos papéis que a literatura infantil pode desempenhar nesse primeiro 

contato das crianças com as letras, além das possibilidades de leitura das múltiplas 

linguagens que se pode desencadear para a criança na relação com o objeto livro, 

como afirma Soares, 

 

[...] o próprio conhecimento do objeto livro, a familiaridade com ele, o saber 
que objeto é esse, a possibilidade de manipulá-lo. Essa é uma das questões 
que dificulta a produção para a Educação Infantil, pois o livro deve ter 
algumas características materiais adequadas à criança [...] (2011, p. 08). 

 

Portanto, devemos ter um olhar nas entrelinhas, um olhar atento e minucioso 

a cada página do livro e do mundo que denotam o letramento literário. Encontramos 

nas palavras de Cosson uma compreensão embevecida acerca da literatura quando 

diz: 
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A literatura não apenas tem palavras em sua constituição material, como 
também a escrita é seu veículo predominante. A prática da literatura, seja 
pela leitura, seja pela escritura, consiste exatamente em uma exploração das 
potencialidades da linguagem, da palavra e da escrita, que não tem paralelo 
em outra atividade humana. Por essa exploração, o dizer o mundo (re) 
construído pela força da palavra, que é a literatura, revela-se como uma 
prática fundamental para a constituição de um sujeito da escrita. Em outras 
palavras, é no exercício da leitura e da escrita dos textos literários que se 
desvela a arbitrariedade das regras impostas pelos discursos padronizados 
da sociedade letrada e se constrói um modo próprio de se fazer dono da 
linguagem que, sendo minha, é também de todos. Isso ocorre porque a 

literatura é plena de saberes sobre o homem e o mundo. (COSSON, 2014, 

p. 16). 

 

Neste contexto defenderemos principalmente um eixo fundamental dessas 

práticas, a narração e leitura de textos literários, por entendermos que isso contribui 

de forma significativa para interação da criança com os livros, com as histórias e a 

inserção dela no mundo letrado. 

Ainda, Cosson (2014), salienta a importância de se ter a “experiência literária”, 

pois segundo ele, esta experiência nos permite saber e experimentar experiências da 

vida seja direta ou indiretamente. Ele explica que: 

 

[...] a ficção feita palavra na narrativa e a palavra feita matéria na poesia são 
processos formativos tanto da linguagem quanto do leitor e do escritor. Uma 
e outra permitem que se diga o que não sabemos expressar e nos falam de 
maneira mais precisa o que queremos dizer ao mundo, assim como nos dizer 
a nós mesmos. (COSSON, 2014, p. 17). 

 

Para que a literatura cumpra seu papel humanizado possibilitando que desde 

cedo, o sujeito leitor amplie sua inserção social, a escola precisa compreender e dar 

outro lugar para essa prática leitora. O trabalho intencional e sistemático precisa 

acontecer desde a Educação Infantil, pois nela já se inicia e formaliza a educação da 

criança. 

Então, no processo de formar alunos leitores, existe a tendência de 

desenvolver atividades diárias e interdisciplinares no cotidiano da sala de aula, 

contextualizadas às dinâmicas do ato de ensinar e aprender. Dentro dessa 

perspectiva, e diretamente envolvido nesse processo, o professor deve ser o grande 

motivador do ato de ler, lançando mão de todos os esforços no sentido de incentivar 

e promover parcerias com toda a comunidade escolar. Seu foco deve estar no 

desenvolvimento das competências e habilidades leitoras, que signifiquem a melhoria 

da qualidade do ensino. 
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A criança que ainda não sabe ler convencionalmente pode fazê‐lo por meio 

da escuta da leitura do professor, ainda que não possa decifrar todas e cada uma das 

palavras. Ouvir um texto já é uma forma de leitura.  

Entende‐se que a criança é capaz de ler na medida em que a leitura é 

compreendida como um conjunto de ações que transcendem a simples decodificação 

de letras e sílabas. Quando a criança consegue inferir o que está escrito em 

determinado texto a partir de indícios fornecidos pelo contexto, diz‐se que ela está 

lendo. Freire afirma que (2005, p.11) “a leitura do mundo precede a leitura da palavra”, 

daí a importância da formação do leitor; de oferecer a ele textos que podem ser 

desvelados, interpretados, associados à sua realidade. 

Este entendimento, de que a leitura é uma relação dinâmica de aprendizado 

do mundo, de sua realidade é, o que deveria permear toda a educação escolar, e, 

realmente, é preciso encantar o aluno com o texto e, esse encantamento depende da 

idade, da maturidade do educando, cabe ao professor, para cada situação, série e 

idade, encontrar a leitura certa. 

Portanto, entendemos que a escola que objetiva a formação do leitor literário, 

deve ter como princípios o ensino da literatura “sem o abandono do prazer, mas com 

o compromisso de conhecimento que todo saber exige.” (COSSON, 2014, p. 23). Para 

isso, torna-se inevitável pensar a qualidade do material literário oferecido aos alunos 

e a formação dos professores mediadores da leitura literária. 

Outro aspecto relevante é que professor também auxilia na formação de 

leitores no momento em que se dispõe a dar exemplos para que este hábito torne-se 

pontual, sendo estimulado em todos os momentos. Para Rubin e Jordão (2015, p.46), 

para ensinar a ler é preciso gostar de ler. Quando o educador não gosta ou não busca 

novos caminhos para aperfeiçoar sua prática leitora, a chance de seu aluno se 

interessar pelo tema diminui. 

Nesse sentido, reflete-se sobre a movimentação do professor, no momento 

que conta histórias para seus alunos, pois ele precisa usufruir de diferentes técnicas 

e formas para contar a história a seus alunos, instigando neles a vontade em continuar 

a leitura, em buscar novos livros, em viajar com as histórias e encantar-se com este 

maravilhoso mundo imaginário (RUBIN; JORDÃO, 2015).  

As estratégias e técnicas que o professor utiliza no momento em que conta a 

história, precisam ser as mais variadas possíveis, permitindo aos alunos vivenciarem 

também a história, de maneiras diferentes. Sendo assim, percebe-se que o professor 
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é um agente estimulador da leitura, pois pode proporcionar momentos prazerosos, 

despertar o interesse e a busca por parte da criança, às histórias literárias, que são 

tão importantes no processo para a formação de leitores. 

Por fim, acredita-se que, para conseguir formar bons leitores, é necessário 

que primeiramente tenha-se esse hábito em família, seguidamente dos professores 

nas escolas, e consequentemente que frequente a biblioteca, e que a criança tenha 

experiências diferentes, contatos com livros diferentes, e que lhe proporcionem novas 

descobertas. 
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CAPÍTULO III 

3. PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

Nesta etapa abordarei o percurso metodológico realizado nesta pesquisa. 

Procurei não só descrever como empreendi a coleta e análise de dados, mas também 

realizar reflexões sobre a pesquisa no campo educacional, com ênfase na abordagem 

qualitativa e seus instrumentos. 

O presente estudo alicerçou na abordagem qualitativa, pois buscou descrever, 

explicar e interpretar as informações coletadas na pesquisa de campo, corroborando 

com a concepção de Minayo (2011, p.21), em que a “pesquisa qualitativa se ocupa 

nas ciências sociais com nível da realidade, ou seja, trabalha com universo dos 

significados motivos das aspirações das crenças dos valores e atitude”. E ainda, 

configura-se como pesquisa de campo, por meio da qual se procurou buscar uma 

relação entre o objeto de estudo e o contexto no qual está inserido, de forma a permitir 

análise dos aspectos que determinam a realidade que se apresenta e suas 

peculiaridades. A interpretação e análise dos dados se deram por meio do 

embasamento dos autores que tratam em suas obras sobre a temática investigada.  

Também foi realizado estudo de caso, o qual, 

 

Justifica sua importância por reunir informações numerosas e detalhadas com 
vista em apreender a totalidade de uma situação. [...] A riqueza das 
informações detalhadas auxiliam num maior conhecimento e numa possível 
resolução de problemas relacionados ao assunto estudado. (BRUYNE, 
HERMAN E SCHOUTHEETE, apud BEUREN et al, 2003. p.84) 

 

O instrumento utilizado foi de entrevista semiestruturada com professores da 

Educação Infantil, cujo objetivo foi buscar responder à problematização proposta pela 

pesquisa, ou seja, “Como se processa a leitura no cotidiano da educação infantil”? E, 

de que forma poderá auxiliar as crianças entre 4 e 5 anos a terem mais vontade e 

interesse em ler bons livros, se alfabetizarem mais rápido, e terem mais facilidade na 

aprendizagem de forma lúdica e prazerosa, e principalmente se tornarem leitores 

assíduos e perseverantes. O roteiro dessa entrevista encontra-se no Apêndice. 

Segundo Manzini (2003), é uma conversa norteada por um objetivo 

determinado pelo pesquisador. 

 
[...] a entrevista semiestruturada está focalizada em um assunto sobre o qual 
confeccionamos um roteiro com perguntas principais, complementadas por 
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outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista. [...] 
esse tipo de entrevista pode fazer emergir informações de forma mais livre e 
as respostas não estão condicionadas a uma padronização de alternativas. 
(MANZINI, 2004, p. 2). 

 

A entrevista semiestruturada possibilita, pois, a interação do pesquisador com 

os indivíduos da pesquisa, sem reduzir as respostas dadas em alternativas pré-

determinadas nem mesmo tornar a relação pesquisador e pesquisado algo hierárquico 

(LÜDKE; ANDRÉ, 2013). 

Essa pesquisa foi realizada em uma escola municipal de Educação Infantil de 

tempo integral localizada no município de São Luiz Gonzaga RS, e os participantes 

foram cinco professores três do turno da manhã e dois do turno da tarde com docência 

a mais de 05 anos na Educação Infantil.  

A coleta de dados obtida por meio de entrevista, conforme apêndice A, a partir 

de roteiro semiestruturado, por meio do qual busquei coletar informações sobre 

reflexões da prática de leitura no cotidiano da Educação Infantil na perspectiva das 

professoras das turmas de 04 e 05 anos da EMEI Ana Paulina de São Luiz Gonzaga 

RS.  

Nesta proposta de investigação, visando fazer uma ponte entre a teoria e a 

prática procurou-se no decorrer do trabalho revisar publicações realizadas na área de 

estudo, qualificando esse trabalho também como uma pesquisa bibliográfica, pois a 

pesquisa bibliográfica é a leitura e reflexão de publicações sobre determinado tema. 
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CAPÍTULO IV 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISES DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

A análise e interpretação dos dados coletados por meio de entrevista 

consistem nos métodos utilizados para alcançar os objetivos da pesquisa. Desta 

forma, os apontamentos e conclusões apresentados no decorrer do trabalho tiveram 

como base a análise de referenciais teóricos, e sua relação com as experiências do 

estudo de caso.  

Com o propósito de refletir sobre a leitura no cotidiano da educação infantil na 

perspectiva das professoras foram entrevistadas cinco professoras denominadas 

“Professora A, B, C, D e E”, que aceitaram espontaneamente participar do estudo 

configurando-se sujeitos investigados. Com relação às categorias escolhidas para 

este trabalho foram: 

• Livros mais interessantes para incentivar a prática da leitura. 

• Desenvolvimento do trabalho de leitura na turma. 

• As contribuições da leitura na Educação Infantil. 

• As dificuldades encontradas para trabalhar leitura. 

• Oportunidades na escola para a familiarização das crianças com a Literatura 

Infantil. 

• A Literatura Infantil servindo de material para tornar o aluno letrado. 

• O incentivo da leitura para alunos da Educação Infantil.  

 No que se refere à categoria, livros mais interessantes para incentivar a prática 

da leitura, pergunta-se para as professoras envolvidas: Que tipo de livros você 

considera mais interessante para incentivar a prática da leitura? As professoras 

entrevistadas A, B, C, D e E, responderam: 

 

A Professora A “Devem ser obras bem escritas, que encantem as crianças e 
que possa ser realizadas atividades a partir dessa história”.  
 
A Professora B “Livros com história engraçada que devem ser rápidas e 
curtas. Por exemplo, a história dos contos de fadas a ajuda a lidar com as 
dificuldades do dia-a-dia da criança”.   
 
A Professora C “Livros com histórias rápidas com pouco texto e enredo 
simples, mas vivo, e poucos personagens. O tema deve se aproximar ao 
máximo da rotina da criança”. 
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A Professora D “Contar histórias, cantar, recitar poemas para a criança. Tudo 
é válido para incentivar a leitura”. 

A Professora E “Uso livros para dramatização, e que possam ser feito depois 
registro pelas crianças através de desenho e oralmente”. 

 

 No que diz respeito à segunda categoria, desenvolvimento do trabalho de 

leitura na turma, que corresponde à pergunta: Quanto à leitura, como é desenvolvido 

esse trabalho na sua turma? As respostas foram as seguintes: 

 

A Professora A “A leitura é uma atividade permanente em minha rotina, início 
a aula com alguma história e logo realizo atividades sobre a história contada”. 
 
A Professora B “Faço a leitura diariamente de forma natural, e em seguida 
um aluno reconta a história, e após atividades”. 
 
A Professora C “Organizo quase que diariamente um repertório de histórias 
(livres ou de acordo com alguma temática a ser trabalhada), e crio espaços e 
formas de contação de histórias às crianças”. 
 
A Professora D “Todo meu plano de aula é elaborado com leitura em especial 
as cantigas de roda, pois têm ritmo, rimas e risos, brincam com o som, com 
o corpo, com gestos e com emoções”. 
 
A Professora E “Todos os dias procuramos planejar um momento de leitura 
para trabalhar a dramatização, pois é uma atividade criadora que envolve 
todos os tipos de expressão (oral, corporal, plástica, musical) e é, por isso 
mesmo, riquíssima”. 

 

 A terceira categoria em análise trata-se das contribuições da leitura na 

Educação Infantil. A esse propósito foi questionado com as professoras: Para você 

quais as contribuições da leitura na Educação Infantil? Elas responderam: 

 

A Professora A “A Literatura Infantil contribui para que o aluno desenvolva 
sua oralidade, atenção, vocabulário e o gosto pela leitura”. 
 
A Professora B “Acredito que à medida que se torne significativa e prazerosa 
é um estímulo para o processo de aquisição da leitura, pois algumas crianças 
só têm contato com a leitura na escola”. 
 
A Professora C “A leitura nesta faixa etária contribui principalmente para a 
imaginação e criatividade, ampliando um leque de conhecimento adquirido 
por meio dela”. 
 
A Professora D “A literatura infantil contribui para o desenvolvimento 
emocional da criança. Muitas vezes é onde ela consegue expressar suas 
emoções. Por isso, vale a pena estimular a leitura de tudo o que faz parte do 
universo da criança”. 
 
A Professora E “A leitura além de instruir, diverte e amplia o universo cultural 
do leitor ou do ouvinte (no caso das crianças não alfabetizadas). É fantástico 
elas esperam por esse momento”. 

 

 Adentrando a quarta categoria de análise sobre as dificuldades encontradas 

para trabalhar leitura, perguntamos: Dentro do teu trabalho, quais são as dificuldades 
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que você encontra ao trabalhar com leitura? Nesse sentido, obtivemos os seguintes 

relatos: 

 

A Professora A “A agitação durante algumas atividades feita nos momentos 
de leitura em sala, comportamento que acaba por prejudicar a capacidade de 
concentração do grupo”. 
 
A Professora B “Às vezes não dou conta de controlar as crianças para o 
respeito às regras estabelecidas ao contar e recontar uma história. Elas são 
muito agitadas, não ficam sentadas e não me obedecem”.  
 
A Professora C “Turma agitada no momento da aula prejudicando sua 
concentração, nas atividades dirigidas de leitura”. 
 
A Professora D “Alguns alunos não demonstra interesse nas aulas planejadas 
de leitura, demonstram mais interesse pelos brinquedos e parquinho”. 
 
A Professora E “Uma das maiores dificuldades ao realizar o trabalho com 
leitura é acalmar a turma para que haja concentração”. 

 

 Na quinta categoria em relação às oportunidades na escola para a 

familiarização das crianças com a Literatura Infantil a perguntamos se a escola de 

Educação Infantil oferece oportunidade para a familiarização das crianças com a 

Literatura Infantil? As referidas professoras relataram: 

 

A Professora A “Em partes, pois não temos uma biblioteca adequada e 
atualizada. As crianças precisam ser envolvidas em práticas para aprender a 
usá-los, roda de leitura, contação de histórias, leitura de livros, sistema de 
malas de leitura, de casinhas, de cantinhos, mostras literárias, brincadeiras 
com livros”. 
 
A Professora B “A leitura deveria ser o centro de projetos interdisciplinares na 
escola, a fim de que se possa desenvolver o letramento de forma plena, mas 
isso não acontece”. 
 
A Professora C “Não basta que escola crie projetos de leitura, todos têm que 
assumir o compromisso de formar leitores. Adequando espaços de leitura de 
acordo com a faixa etária das crianças”. 
 
A Professora D “Não existe um ambiente em que se consegue colocar 
crianças quietas, cada qual em seu lugar, para atividades de leitura. Apenas 
é possível organizar dentro da sala, preparando um espaço com tapete e 
almofadas”. 
 
A Professora E “Acredito que não, pois deveria ter um local alegre, ventilado, 
um lugar onde a magia da leitura possa acontecer”. 

 

 No tocante a sexta categoria sobre a Literatura Infantil servindo de material para 

tornar o aluno letrado com a pergunta: Você acredita que a Literatura Infantil possa 

servir como material para tornar o aluno letrado? Por quê? Explique. 
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A Professora A “Sim, acredito que em partes, pois a leitura e a leitura literária 
deve ganhar um lugar primordial na escola, pois é nos primeiros anos da vida 
das crianças que ela deixa marcas profundas em suas vidas. Porém falta 
apoio da família, já que a criança entra em contato com a leitura, antes 
mesmo de entrar na escola”. 
 
A Professora B “Não. Como a participação da família na construção do hábito 
de leitura é quase nenhuma. Muitas vezes, a leitura é vista pela família como 
algo sem interesse que acontece de forma obrigatória”. 
 
A Professora C “Parcialmente, pois na Educação infantil percebemos aquelas 
crianças que gostam de leitura já trazem esse prazer de casa. Como se diz 
vem de berço. Para formar leitores letrados tem de existir uma parceria família 
x escola”. 
 
A Professora D “Sim. É importante ressaltar que a leitura é à base do 
processo da alfabetização, mas não diz respeito somente através da leitura 
do texto escrito. A criança deve estar em contato com os livros infantis, 
mesmo que ainda não aprendeu a ler; pois pelas figuras elas já compreendem 
e vivenciam a magia que os livros trazem”. 
 
A Professora E “Eu acredito que se a criança for incentivada constantemente 
no contato com livros de literatura, ouvindo histórias, certamente 
desenvolverá o gosto pela leitura e pela escrita”. 

 

 Para finalizar, apresentamos a sétima categoria de análise que corresponde 

sobre o incentivo da leitura para alunos da Educação Infantil, na qual foi perguntado:  

Qual a melhor forma de incentivar a leitura para alunos da Educação Infantil? Elas 

realçaram as seguintes proposições: 

 

A Professora A “É importante escolher leituras que estejam de acordo com a 
faixa etária, e com um tema de que as crianças gostem. A tecnologia pode 
ser uma importante aliada do aprendizado de leitura”. 
 
A Professora B “Opções com bastante imagens e ilustrações são uma boa 
pedida. Quando mais detalhes a leitura tiver fará com que a leitura ganhe vida 
e ajudará a estimular a imaginação das crianças”. 
 
A Professora C “Às vezes é importante para acalmar as crianças, levá-las 
para fora da sala de aula, mostrando que a leitura vai além dos muros da 
escola”. 
 
A Professora D “Criar momentos lúdicos de leitura favoreça a aprendizagem 
e melhoram a forma como a criança lida com os livros e uma parceria entre 
família e escola é de significativa importância para o hábito da leitura das 
crianças”. 
 
A Professora E “As atividades propostas de leitura devem ser dinâmicas e 
adequadas a cada faixa etária e a escola deve possuir uma proposta 
pedagógica que inclua práticas voltadas ao incentivo da leitura”. 

 

Analisando os dados das professoras quanto à categoria os livros mais 

interessantes para incentivar a prática da leitura, destaca-se que as metodologias 

utilizadas nas práticas docentes das professoras de Educação Infantil são variadas, e 

as entrevistadas esbanjam criatividade para atrair o interesse das crianças e 

conquistar o desejo dos futuros leitores. 
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Neste sentido, Batista (2013) explica que a leitura é fundamental para que o 

ser humano seja inserido na sociedade. A leitura possibilita acesso a informações, a 

melhoria e o aumento do vocabulário, bem como o desenvolvimento da concepção 

crítica sobre os mais diversos assuntos, melhorando o interesse pela busca do 

conhecimento acerca de assuntos diversos. A leitura pode, também, contribuir para a 

formação de relações sociais, e no caso da criança, a leitura precisa ser ensinada ao 

passo que se explica o seu significado, para que este aprendizado seja mais 

motivador. Assim, é interessante que a criança fique atenta à leitura e à explicação 

realizada a partir desta, compreendendo a leitura como um momento lúdico, que 

envolve fantasia e diversão. 

Na fala da Professora A as obras mais interessantes seriam as bem escritas, 

que encantem as crianças, e que possa ser realizadas atividades a partir dessa 

história. As Professoras B e C, dizem que os livros devem ser com histórias 

engraçadas, rápidas e curtas.  Já para a Professora D, tudo é válido para incentivar a 

leitura. O posicionamento da Professora E, é que as crianças possam depois registrar 

através de desenho e oralmente o que elas ouviram. 

Nesta compreensão, o Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil (RCNEI), “ter acesso à boa literatura é dispor de uma informação cultural que 

alimenta a imaginação e desperta o prazer pela leitura”. (BRASIL, 1998, p. 143). 

Deve assim, educador de Educação Infantil, estimular as leituras coletivas, a 

organização de cenas, brincadeiras e dramatizações das histórias, interações 

diversas entre o texto verbal e visual dos livros, e as diferentes linguagens. 

Então, em relação à Literatura Infantil, é importante destacar que, para Coelho 

(apud GREGOLIN FILHO, 2009, p. 09), “é, antes de tudo, literatura; ou melhor, é arte: 

fenômeno de criatividade que representa o mundo, o homem, a vida, através da 

palavra. Funde sonhos e a vida prática, o imaginário e o real, os ideais e sua 

possível/impossível realização”. 

Nesse concerne, cabe às professoras oferecerem oportunidades de contato 

com os livros, para que as crianças de hoje se tornem futuros apreciadores de leitura, 

tornando-se assim confiantes e preparados para as adversidades da vida. Como se 

vê, o papel do professor como leitor na sala de aula é fundamental para que a criança 

aproprie-se da língua escrita. 

Ao enfatizar como à leitura desenvolvida nas turmas elas são unanimes em 

dizer que a leitura precisa estar presente diariamente na Educação Infantil, sendo as 
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atividades realizadas em ler e recontar a história, pedir que as crianças façam 

desenhos criativos sobre a história lida, para que assim despertem sua imaginação, 

as histórias contadas. 

A final de contas todas a cinco entrevistadas tem um ponto em comum são 

professoras de crianças entre 4 e 5 anos, e colocam nas narrativas: “A leitura é uma 

atividade permanente em minha rotina...”; “Faço a leitura diariamente de forma 

natural...”; “Organizo quase que diariamente um repertório de histórias livres ou de 

acordo com alguma temática a ser trabalhada...”; “Todo meu plano de aula é 

elaborado com leitura em especial as cantigas de roda...”; “Todos os dias procuramos 

planejar um momento de leitura para trabalhar a dramatização...”. 

Segundo Teberosky (1996, p. 25) “a leitura diária permite às crianças um 

contato com a linguagem formal dos livros, e com o texto escrito que as motiva a 

aprender, ao mesmo tempo em que condiciona suas aprendizagens posteriores”. 

Assim, entendemos que a leitura é fonte de conhecimento e informação, 

formando leitores com capacidade criadora, despertando prazer, emoções, 

descobertas e conduzindo uma melhor compreensão da vida e do mundo. 

Dessa maneira, quando a prática de leitura não tem início com a família, é na 

escola que a criança terá os primeiros contatos com livros. Silva (2014, p. 83) diz que 

“quando entra na escola, o educando aprende a ler, e ao professor fica a incumbência 

de apresentá-lo à leitura e ao gosto de ler”. 

Para Rubin e Jordão (2015), para formar leitores é preciso uma cultura leitora, 

e a gestão escolar tem papel essencial nesse momento cabendo a ela articular 

esforços para modificar as práticas escolares e buscar meios para constituir ou ampliar 

acervos, organizar o espaço da escola que deve ser apropriado, com bons e 

diversificados livros, a gestão também deve conhecer o que caracteriza um ambiente 

leitor e mediador de leitura, facilitando o acesso a essas obras, inserindo atividades 

de leitura na rotina escolar, incentivar educadores a buscar novas estratégias, 

ampliando a prática de leitura em sala de aula para todo o espaço escolar. A escola 

deve oferecer contatos positivos com a leitura, para o leitor se tornar autônomo, crítico 

e empenhado. 

“[...] os estudantes têm de gostar de ler. E, isso só se faz de uma maneira: 

lendo, lendo, lendo.” (MEIRELLES. 2010. p.49). Assim, para que tenhamos uma 

geração de leitores a escola deve dar acesso a obras, ter um espaço adequado para 

leitura, com bons projetos visando a formação do leitor e o professor deve gostar de 
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ler e estar sempre promovendo atividades – bem planejadas - que estimulem esse 

gosto pela leitura. 

As professoras entrevistadas concordam ao relatar a questão das 

contribuições da leitura na Educação Infantil, que é preciso que as crianças desde 

pequenas estejam em contato, manuseando livros, ouvindo histórias, contos, e até 

mesmo sendo convidados a participar expressando com liberdade seus sentimentos 

e emoções, conforme relato abaixo: 

Professora A: “A Literatura Infantil contribui para que o aluno desenvolva sua 

oralidade, atenção, vocabulário e o gosto pela leitura”. 

Professora B: “Acredito que à medida que se torne significativa e prazerosa é 

um estímulo para o processo de aquisição da leitura, pois algumas crianças só têm 

contato com a leitura na escola”. 

Professora C: “A leitura nesta faixa etária contribui principalmente para a 

imaginação e criatividade, ampliando um leque de conhecimento adquirido por meio 

dela”. 

Professora D: “A literatura infantil contribui para o desenvolvimento emocional 

da criança. Muitas vezes é onde ela consegue expressar suas emoções. Por isso, vale 

a pena estimular a leitura de tudo o que faz parte do universo da criança”. 

Professora E: “A leitura além de instruir, diverte e amplia o universo cultural 

do leitor ou do ouvinte (no caso das crianças não alfabetizadas). É fantástico elas 

esperam por esse momento”. 

Nesse ínterim, Faria vem postular que “ao partir dessas vivências narrativas, 

as crianças podem organizar esses saberes em sistema coerente e ampliá-los, 

respeitando se as competências já trazidas por elas antes da alfabetização e as que 

adquirem na escolarização”. (FARIA, 2010, p. 21). 

Uma vez que, a literatura infantil é fonte de informação que contribui para o 

desenvolvimento da criança, pois “os livros de histórias são de vital importância 

durante a infância, já que todas as crianças possuem necessidade de imaginar, criar 

histórias e entrar no mundo da fantasia” (PAULA; FERNANDES, 2016, p. 384). 

Assim, a literatura é uma ferramenta preciosa de uso das escolas, pela 

contação de histórias e a literatura de livros pertinentes à idade, e também ao grau de 

desenvolvimento do aluno, incluindo-se ai papel preponderante do professor de 

Educação Infantil, sua formação e suas ferramentas de trabalho. 
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Na questão sobre as dificuldades encontradas para trabalhar leitura nas 

turmas da Educação Infantil com crianças na faixa etária de 04 e 05 anos, as cinco 

docentes apresentam como maior dificuldade para trabalhar leitura em sala de aula é 

de controlar uma turma agitada.  

As Professoras A e C deixam claro as situações criadas pela agitação das 

crianças nos momentos de leitura durante algumas atividades feita nos momentos de 

leitura em sala, comportamento que acaba por prejudicar a capacidade de 

concentração do grupo. A Professora B e E, colocam “Às vezes não dou conta de 

controlar as crianças para o respeito às regras estabelecidas ao contar e recontar uma 

história. Elas são muito agitadas, não ficam sentadas e não me obedecem”; e “Uma 

das maiores dificuldades ao realizar o trabalho com leitura é acalmar a turma para que 

haja concentração”. A Professora D salienta que “alguns alunos não demonstram 

interesse nas aulas planejadas de leitura, mas sim o maior interesse é pelos 

brinquedos e parquinho”. 

Todas as participantes definiram que as crianças agitadas acabam 

atrapalhando o andamento das atividades de leitura da turma. Porém, as crianças 

pequenas são, por natureza, imaginativas, irrequietas, e cheias de energia. E, elas 

estão dispostas a gastar essa energia do modo mais barulhento possível.  

Dessa maneira, percebe-se que as professoras buscar por meio da contação 

de histórias o entretenimento, e a utilizá-los também como uma forma de controlar a 

agitação das crianças, visando a acalmá-las para o início de uma nova atividade. De 

acordo com (GÓES apud DEBUS, p.11), destaca a finalidade dos livros infantis, bem 

como para que serve: 

 

O ideal da literatura é deleitar, entreter, instruir e educar as crianças, e melhor 
ainda se forem as quatro coisas de uma vez. Repetindo: educar, instruir e 
distrair, sendo que o mais importante é a terceira. O prazer deve envolver 
tudo o mais. Se não houver arte que produza prazer, a obra não será literária, 
e sim didática (GÓES, 1991, apud DEBUS, 2013, p.11). 

 

Ressalta-se que muitas vezes, apesar do professor ter feito todo um preparo 

para esse momento, acontece das crianças ficarem dispersas. Por isso, o 

planejamento na hora da contação de história é fundamental para tornar esse 

momento significativo e atrativo para as crianças, e ainda requer do professor de 

Educação Infantil uma boa performance, para que isso aconteça é necessários 

conhecer bem a história que vai ser contada. 
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A formação do leitor é um assunto importante envolve o papel da escola, da 

família e da sociedade, no que se refere à Educação Infantil, vale pensar enquanto 

educadores o que pode ser feito para incentivar os pequenos leitores. Dentre as falas 

das docentes da Educação Infantil elas relatam que uma escola que não tem uma 

biblioteca atualizada, espaços adequados, e projetos de leitura não existe uma total 

familiarização das crianças com os livros por parte da escola. 

Tivemos como respostas pela Professora A/D e E, não temos uma biblioteca 

adequada e atualizada. As crianças precisam ser envolvidas em práticas para 

aprender a usá-los, roda de leitura, contação de histórias, leitura de livros, sistema de 

malas de leitura, de casinhas, de cantinhos, mostras literárias, brincadeiras com livros. 

Não existe um ambiente em que se consegue colocar crianças quietas, cada qual em 

seu lugar, para atividades de leitura. Apenas é possível organizar dentro da sala, 

preparando um espaço com tapete e almofadas. Acredito que não, pois deveria ter 

um local alegre, ventilado, um lugar onde a magia da leitura possa acontecer. Nas 

falas das Professoras B e C, a leitura deveria ser o centro de projetos interdisciplinares 

com todos comprometidos em assumir a formação de leitores.  

Neste ponto das discussões, a biblioteca escolar infantil é sem dúvidas uma 

das instituições mais importantes para a formação de crianças em idade pré-escolar. 

Segundo Balça (2011, p. 209): 

 

Na educação pré-escolar, é fundamental a presença na sala da área da 
leitura e da escrita, onde se insere a biblioteca, constituindo-se esta área 
como um espaço informal, onde as crianças têm livre acesso aos materiais 
de leitura nele existentes e onde poderão adoptar posturas mais 
descontraídas, em relação à leitura. 

 

No contexto escolar, o professor também tem várias formas de trabalhar a 

Literatura Infantil, através de Projetos de Leitura com atividades realizadas na 

biblioteca ou em outros ambientes fora da sala de aula, deixando com que as crianças 

explorem várias obras, escolham de acordo com seu gosto, e levem para casa para 

socializarem junto à sua família. 

Assim, de acordo com Corsino (2010) uma biblioteca ou sala de leitura em 

creches e pré-escolas pode ter livros de vários gêneros – dos informativos aos 

literários. Cabem também gibis, revistas, filmes, desenhos animados, músicas e 

cantigas, brinquedos, cenas e personagens de histórias, pedaços de pano para se 

transformarem em roupas, adereços (chapéus, coroas, sapatos, colares, entre 
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outros). Ainda, segundo a autora, no espaço da biblioteca, a linguagem escrita pode 

desempenhar diversas funções, tal como ocorre no nosso cotidiano, suscitando 

diferentes leituras, como a leitura informativa, para buscar mais conhecimentos sobre 

um determinado assunto; a leitura injuntiva, para seguir uma orientação para a 

realização de alguma ação; e a leitura literária, para fruição e prazer, para estimular a 

imaginação e reflexão, entre outras, e sendo assim, cabe ao professor organizar 

situações em que as crianças tenham a oportunidade de ler para consultar, pesquisar, 

se divertir, ampliar suas experiências, imaginar etc. 

À vista disso, os volumes deverão estar expostos de forma atraente e 

acessível às crianças, evitando caixas fechadas e livros empilhados de forma 

desordenada. O material precisa ser arrumado de maneira que possa ser visto, 

manipulado, consultado e apreciado. O educador deve assim, então, estimular as 

leituras coletivas, a organização de cenas, brincadeiras e dramatizações das histórias, 

interações diversas entre o texto verbal e visual dos livros e as diferentes linguagens. 

Nunes et al. (2012, p. 15), afirma que é preciso que os professores leiam para 

seus alunos e que tenham disponibilidade para realizar uma leitura diversificada, pois 

“precisa-se sempre de incentivos e diversificação de livros, revistas, textos, histórias 

infantis, para chamar a atenção do aluno, para despertar a curiosidade e desenvolver 

o gosto pela leitura. ” 

A família precisa se dedicar mais tempo com seus filhos, reservar algum, para 

fazer leitura com eles, ajudá-los a reconhecer que podem aplicar, e usar o que leem. 

A atenção para com o trabalho escolar dos filhos, a presença familiar na vida do 

estudante, pode vir ajudá-los a ter um alto grau de escolaridade, segundo a pergunta 

da entrevista direcionada para a categoria a oportunidades na escola para a 

familiarização das crianças com a Literatura Infantil as pedagogas na maioria acredita 

que o hábito da leitura é favorecido com a ajuda da família. A leitura que os pais fazem 

ao tornarem uma atividade regular em suas casas; esta prática é a precondição para 

a formação do hábito de ler em seus filhos. A família planta a semente da leitura e 

cabe à escola cultivar. 

Na categoria a Literatura Infantil servindo de material para tornar o aluno 

letrado às pedagogas, enfatizam que as crianças que vivem em ambientes em que as 

pessoas fazem uso regular do ato de ler têm a oportunidade de construir esse 

conhecimento naturalmente, uma vez que para formar futuros leitores, é fundamental 

que a leitura faça parte da rotina diária. O ideal é que não só a escola disponha uma 
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biblioteca, mas também todas as salas tenham espaço reservado para livros, revistas 

e outros materiais impressos, onde todos possam manusear o material livremente. 

Como mostram as falas das entrevistadas focalizadas na categoria. Sendo 

assim, 02 das docentes divergem na entrevista quanto à categoria: Você acredita que 

a Literatura Infantil possa servir como material para tornar o aluno letrado? Por quê? 

Explique. 

A Professora A - Sim, acredito que em partes, pois a leitura e a leitura literária 

deve ganhar um lugar primordial na escola, pois é nos primeiros anos da vida das 

crianças que ela deixa marcas profundas em suas vidas. Porém falta apoio da família, 

já que a criança entra em contato com a leitura, antes mesmo de entrar na escola. 

A Professora B - Não. Como a participação da família na construção do hábito 

de leitura é quase nenhuma. Muitas vezes, a leitura é vista pela família como algo sem 

interesse que acontece de forma obrigatória. 

A Professora C - Parcialmente, pois na Educação infantil percebemos aquelas 

crianças que gostam de leitura já trazem esse prazer de casa. Como se diz vem de 

berço. Para formar leitores letrados tem de existir uma parceria família x escola. 

A Professora D - Sim. É importante ressaltar que a leitura é à base do 

processo da alfabetização, mas não diz respeito somente através da leitura do texto 

escrito. A criança deve estar em contato com os livros infantis, mesmo que ainda não 

aprendeu a ler; pois pelas figuras elas já compreendem e vivenciam a magia que os 

livros trazem. 

A Professora E - Eu acredito que se a criança for incentivada constantemente 

no contato com livros de literatura, ouvindo histórias, certamente desenvolverá o gosto 

pela leitura e pela escrita. 

Os relatos mostram que embora os desafios enfrentados sejam distintos no 

trabalho com a Literatura Infantil, no aspecto tornar um aluno letrado, fica clara a busca 

para um desenvolvimento literário, que aconteça da maneira mais relevante possível, 

criando estratégias e situações que estimulem a leitura.  

Acerca disso, Fernandes (2010, p. 204) destaca que: 

 

Não existe contraindicação quanto à leitura de diversos tipos de textos. A 
literatura infantil é rica na variedade de estilos, livros e histórias. Há 
produções belíssimas, inteligentes, harmoniosas, de qualidade, com textos 
ou sem textos. Através das ilustrações é possível construir uma narrativa, 
oferecendo a oportunidade de as crianças folhearem livros, criarem histórias, 
desenvolverem a oralidade e lançarem olhares para o mundo da leitura. 
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Nessa perspectiva, é relevante que ao adentrar nas instituições de ensino, a 

criança receba incentivos a leituras contextualizadas e caracterizadas para sua fase 

educacional. Faz-se, então, necessário que o profissional docente se utilize de 

práticas leitoras que vise o desenvolvimento das linguagens supracitadas, para com 

isso contribuir consideravelmente com a capacidade de domínio da linguagem das 

crianças nesta fase de desenvolvimento infantil. 

As falas das professoras evidenciam que o incentivo de leitura para alunos da 

escola de Educação Infantil em que trabalham varia de professor para professor, 

porém todas elas têm práticas efetivas envolvendo a leitura com função lúdica e 

criativa para despertar o prazer pela leitura, e ainda precisam ampliar e aprimorar mais 

ações na mediação e na promoção da leitura, mesmo que na escola não tenha uma 

biblioteca adequada, e atualizada ou salas de leitura para todos, elas fazem das salas 

de aula, e os demais ambientes da escola campos férteis para que a leitura seja 

estimulada e aconteça, para que as crianças vivenciem práticas de leitura de livros. 

Nas falas elas demostram que “É importante escolher leituras que estejam de 

acordo com a faixa etária, e com um tema de que as crianças gostem. A tecnologia 

pode ser uma importante aliada do aprendizado de leitura”. (professor A); “Opções 

com bastante imagem e ilustrações são uma boa pedida. Quando mais detalhes a 

leitura tiver fará com que a leitura ganhe vida e ajudará a estimular a imaginação das 

crianças”. (professor B); “Às vezes é importante para acalmar as crianças, levá-las 

para fora da sala de aula, mostrando que a leitura vai além dos muros da escola”. 

(Professor C); “Criar momentos lúdicos de leitura favoreça a aprendizagem e 

melhoram a forma como a criança lida com os livros e uma parceria entre família e 

escola é de significativa importância para o hábito da leitura das crianças”. (Professor 

D); “As atividades propostas de leitura devem ser dinâmicas e adequadas a cada faixa 

etária e a escola deve possuir uma proposta pedagógica que inclua práticas voltadas 

ao incentivo da leitura”. (Professor E). 

É importante escolher um estilo de livro que esteja de acordo com a faixa 

etária, e com um tema de que a criança goste, com opções com bastantes imagens e 

ilustrações, então, para escolher o melhor livro para crianças, é preciso levar em 

consideração a fase de desenvolvimento em que ela se encontra, o que chama mais 

a sua atenção, e ainda quais habilidades ela está desenvolvendo no momento. 
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Portanto, para chamar a atenção da criança o professor deve buscar na 

Literatura Infantil estratégias diversificadas, para que a leitura seja de verdade um 

prazer para a criança ou mesmo um momento pedagógico de aprendizagem. “A 

literatura, assim, não seria apenas o instrumento de uma possível expansão do 

domínio linguístico das crianças, como o hábito da leitura ou para escrever melhor, 

mas sua função seria a de propiciar novas possibilidades existenciais, sociais e 

educacionais.” (OLIVEIRA, 2010, p. 46). 

Consequentemente, desde o início os pais e professores devem incentivar 

esse hábito entre as crianças, pois mais que em qualquer idade, nesta fase de 04 a 

05 anos, a criança tem que encontrar nos livros prazer e magia. Por isso, a leitura dos 

professores de histórias encantadoras faz toda diferença. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa trouxe para a pesquisadora, e para o leitor “Reflexões sobre a 

literatura no cotidiano da Educação Infantil na perspectiva das professoras”. 

Por meio das entrevistas feitas percebe-se que algumas ações do professor 

de Educação Infantil contribuem para a formação de um sujeito leitor. Compreende-

se também que seu perfil e características são fatores que auxiliam nesse processo, 

e que seu papel é fundamental como mediador e incentivador da leitura. 

A leitura é um possível caminho para a criança desenvolver a imaginação, 

emoção e sentimentos de forma prazerosa e significativa. São através dos contatos 

com os livros que as crianças buscam novos horizontes e exercem uma reflexão crítica 

e construtiva do conhecimento. No decorrer da vida escolar da criança essa 

ferramenta irá facilitar o processo de aprendizagem em todas as áreas do 

conhecimento, principalmente ao letramento. 

Com relação ao tema de nosso estudo, pudemos observar através dos dados 

coletados que apesar de as docentes terem apresentado, nas respostas da entrevista 

um entendimento significativo sobre a importância da literatura infantil, ainda têm uma 

visão restrita do que seja ler e das habilidades necessárias à construção da 

compreensão, estando associada à cantigas de roda. Quando se trata da questão da 

contação de história, ocorrida nas “rodas de leitura”, as professoras precisam ter um 

conhecimento maior sobre técnicas que trabalhem a interação e a interpretação do 

texto. Infelizmente, a formação inicial das professoras não dá conta da especificidade 

dessa prática tão importante para o incentivo da leitura, pois durante minha 

experiência acadêmica senti uma lacuna entre a teoria e a prática, onde embora 

tenhamos encontrado resultados bastante significativos para as reflexões sobre a 

leitura no cotidiano da educação infantil na perspectiva das professoras, tornam-se 

necessários, ainda novos estudos sobre a temática. 

Vemos, desse modo, que a forma de atuar das professoras, ilustra bem como 

a leitura pode e deve fazer parte da rotina diária das turmas de educação infantil 

contribuindo para iniciar o processo e a formação do sujeito leitor. 

Contudo, ainda, percebe-se que a maior incidência de dificuldades com as 

crianças nessa fase escolar é a falta de estímulo dos pais ao incentivo à leitura. A 

carência de pais leitores favorece o pouco manuseio com livros aumentando as 

dificuldades escolares.  
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Quando a família consegue desempenhar e acompanhar o processo de 

aprendizagem de leitura da criança, temos crianças com um nível de aprendizado 

proporcional a sua idade, permitindo uma aquisição de conhecimento intelectual, 

afetivo e social. 

Portanto, perceber a complexidade do trabalho com a leitura e a literatura, 

principalmente, quando se pretende formar o novo leitor letrado, é essencial que a 

escola e o docente trabalhem juntos na condução deste processo de ensino-

aprendizagem. Nesse sentido, acredito que a realização dessa pesquisa pode prestar-

se tanto ao melhor conhecimento da problemática quanto ao reconhecimento de que 

é necessário buscar melhores condições e diferentes maneiras de se planejar as aulas 

de leitura para que se tornem mais prazerosas e atrativas para os alunos da Educação 

Infantil.  

Por meio da pesquisa tive a oportunidade de aprofundar meus conhecimentos 

e refletir sobre meu papel como docente, refletindo também sobre as maneiras em 

que eu posso contribuir para a formação do meu aluno. 
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ANEXO 1 

 

 

Termo de Compromisso de Utilização de Dados (TCUD) 

 

Eu, Celi Cristina da Silveira Medeiros, da Universidade Estadual do Rio 

Grande do Sul, do curso de Pedagogia, do departamento de Ciências Humanas 

da Unidade de São Luiz Gonzaga, no âmbito do projeto de pesquisa intitulado 

“Reflexões sobre a literatura no cotidiano da educação infantil na perspectiva 

das professoras”, comprometo-me com a utilização dos dados contidos nos meus 

registros de pesquisa. Esclareço que os dados a serem coletados se referem a 

entrevistas no período de 09/03/2020a 20/03/2020. 

Declaro entender que é minha a responsabilidade de cuidar da integridade 

das informações e de garantir a confidencialidade dos dados e a privacidade dos 

indivíduos que terão suas informações acessadas. 

Também é minha a responsabilidade de não repassar os dados coletados ou 

o banco de dados em sua íntegra, ou parte dele, à pessoas não envolvidas na equipe 

da pesquisa. 

Por fim, comprometo-me com a guarda, cuidado e utilização das informações 

apenas para cumprimento dos objetivos previstos nesta pesquisa. Quaisquer outras 

pesquisas em que eu precise coletar informações serão submetidas a apreciação do 

CEP/UERGS (Campus Central. Prédio 11 - Av. Bento Gonçalves, 8855, Bairro 

Agronomia, Porto Alegre/RS CEP 91540-000, Fone: (51) 3318-5148, E-mail: 

cep.uergs@gmail.com) 

 

São Luiz Gonzaga, ____ de Março de 2020. 

 

________________________________ 

Celi Cristina da Silveira Medeiros 

Pesquisadora Responsável 

 

 

mailto:E-mail:%20cep.uergs@gmail.com
mailto:E-mail:%20cep.uergs@gmail.com
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ANEXO 2 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Você está sendo convidada a participar, como voluntária, da pesquisa de 

Graduação em Educação intitulada “REFLEXÕES SOBRE A LITERATURA NO 

COTIDIANO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA PERSPECTIVA DAS PROFESSORAS”. 

A pesquisadora responsável por essa pesquisa é CELI CRISTINA DA SILVEIRA 

MEDEIROS, que pode ser contatada no telefone (055996219867), no endereço Rua 

Barão da Passagem, Nº 939 – Bairro Harmonia – São Luiz Gonzaga RS, e-mail (celi-

medeiros@hotmail.com). 

Será realizada uma entrevista, tendo objetivo geral identificar quais práticas 

de leitura são realizadas nas salas de aula de Educação Infantil com alunos entre 4 e 

5 anos. O objetivo específico é perceber qual a visão do professor que atua na 

Educação Infantil sobre a prática de leitura., tendo como questão norteadora o 

seguinte problema de pesquisa: “Como se processa a leitura no cotidiano da 

educação infantil”? Poderão ser previamente agendados a data e horário para a 

referida entrevista.  Esse procedimento ocorrerá na ESCOLA DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL EMEI ANA PAULINA PINHEIRO – SÃO LUIZ GONZAGA. Não é 

obrigatório responder a todas as perguntas. 

Os benefícios e vantagens em participar deste estudo serão de servir como 

motivação para o reconhecimento da Literatura infantil na formação de leitores no 

cotidiano da Educação Infantil. 

A pessoa que estará acompanhando o procedimento da entrevista será 

apenas a pesquisadora estudante de graduação Celi Cristina da Silveira Medeiros.  

Você poderá se retirar do estudo a qualquer momento, sem qualquer tipo de 

despesa e constrangimento.  

Solicitamos a sua autorização para usar suas informações na produção de 

artigos técnicos e científicos, aos quais você poderá ter acesso. A sua privacidade 

será mantida através da não identificação do seu nome. 

Todos os registros da pesquisa estarão sob a guarda do pesquisador, em 

lugar seguro de violação, pelo período mínimo de 05 (cinco) anos, após esse prazo 

serão destruídos. 
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Este termo de consentimento livre e esclarecido possui (01) uma página, e é 

feito em 02 (duas) vias, sendo que uma delas ficará em poder do pesquisador e outra 

com o participante da pesquisa. 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com 

a orientadora da pesquisa, através do e-mail: rita-severo@uergs.edu.br.  

 
 
Nome do participante:________________________________________________ 
 
 

______________________________          _____________________________ 
Assinatura da participante da pesquisa            Assinatura da Pesquisadora 
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ANEXO 3 
 
 
 

 
 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE INSTITUIÇÃO CO-PARTICIPANTE 
 

Declaramos para os devidos fins que concordamos e autorizamos o 

desenvolvimento da pesquisa “Reflexões sobre a literatura no cotidiano da 

educação infantil na perspectiva das professoras” de autoria da pesquisadora Celi 

Cristina da Silveira Medeiros a ser desenvolvido em nossa instituição. Informamos 

que conhecemos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que será assinado 

pelos sujeitos de pesquisa participantes da Escola Municipal de Educação Infantil Ana 

Paulina Pinheiro. 

Cumpriremos o que determina as resoluções vigentes, Resolução CNS 

466/2012 e a Resolução 510/2016, e contribuiremos com a pesquisa mencionada 

sempre que necessário, fornecendo informações.  

Sabemos que a Escola Municipal de Educação Infantil Ana Paulina Pinheiro 

poderá a qualquer fase desta pesquisa retirar esse consentimento e neste caso, 

informaremos a pesquisadora acima mencionada. Além disto, concordamos que os 

resultados deste estudo poderão ser apresentados por escrito ou oralmente em 

congressos e/ou revistas científicas, garantindo o sigilo e a privacidade dos 

participantes envolvidos na pesquisa. 

Colocamo-nos à disposição para qualquer dúvida que se faça necessária. 

Atenciosamente, 

 
 
 
Local e Data: São Luiz Gonzaga, _____de Março de 2020. 
 
 
_________________________________ 
Diretora: Florisbela Barcelos de Oliveira 
Escola Municipal de Educação Infantil Ana Paulina Pinheiro 
CNPJ: 10904949/0001-70 
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APÊNDICE A 

ROTEIRO ENTREVISTA COM PROFESSORES 

 

Pessoais: 

1. Formação acadêmica. 

2. Tempo que atua na Educação Infantil? 

3. Tempo de trabalho nesta instituição? 

4. Cursos relacionados à literatura infantil e/ou áreas afins. 

5. Em sua opinião, qual o sentido da literatura na formação de professores?  

 

Específicas: 

1. Que tipo de livros você considera mais interessante para incentivar a prática da 

leitura? 

2. Quanto à leitura, como é desenvolvido esse trabalho na sua turma? 

3. Para você quais as contribuições da leitura na Educação Infantil?  

4. Dentro do teu trabalho, quais são as dificuldades que você encontra ao trabalhar 

com leitura? 

5. A escola de Educação Infantil oferece oportunidade para a familiarização das 

crianças com a Literatura Infantil? 

6.  Você acredita que a Literatura Infantil possa servir como material para tornar o 

aluno letrado? Por quê? Explique. 

7. Qual a melhor forma de incentivar a leitura para alunos da Educação Infantil?  

8. Gostaria de fazer algum comentário ou complementar algo sobre a entrevista? 


