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RESUMO 

 

 

A escola é um espaço de construção do conhecimento e a leitura se configura como 
objeto de aprendizagem e uma das quatro habilidades de uso da língua na vida dos 
sujeitos sociais num contexto letrado. A Educação Infantil entra como primeira etapa 
da Educação Básica com objetivos definidos e como espaço de construção do 
conhecimento em que a Linguagem escrita tem papel fundamental na formação 
integral do indivíduo. Esta pesquisa, de caráter qualitativo, teve como objetivo refletir 
sobre as concepções e práticas de leitura de duas professoras do 2º ano 2º etapa da 
Educação Infantil da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes no Estado de 
Pernambuco. O caminho metodológico foi composto de duas etapas: análise 
documental (três propostas curriculares de cidades do Estado de Pernambuco); 
pesquisa de campo (observação e entrevista semi-estruturada com duas 
professoras) fundamentado em teóricos como Kramer (1987); Zilberman e Silva 
(2004); Kleiman (2004); Stemmer (2007). Como resultados das práticas das 
professoras categorizamos seis momentos onde a leitura esteve presente. Porém, 
no que se refere a formação do leitor, esteve restrito ao momento da “hora da 
história” em que pôde ser presenciada a vivência das estratégias de leitura e a 
preocupação com a compreensão do texto escrito. No entanto, mesmo nesse 
momento não há um trabalho completo com as diferentes estratégias sendo focadas 
as de caráter literal, pessoal e moralizante - formação dos bons hábitos. 
Evidenciando as falas das mesmas percebemos a atualidade das 
concepções.Nesse sentido, acreditamos que seja necessária uma reflexão sobre 
que estratégias didáticas podem ser planejadas para o desenvolvimento de 
comportamentos leitores na Educação Infantil. 

 

Palavras-chave: Educação Infantil; Leitura; propostas curriculares. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

 

The school is a place to construct knowledge and the reading is designed as an 
object of the learning process and one of the four skills on language use in the social 
subjects’ lives in a literate context. The Early Childhood Education is considered to 
be the first step of the basic education with defined objectives and, the place to 
construct knowledge on which written language has a fundamental role in the 
individual’s wholistic education. This research, which has a qualitative character, 
aimed at reflecting on the reading conceptions and practices of two teachers of the 
second year (second step of the Early Childhood Education of Jaboatão dos 
Guararapes in the state of Pernambuco). The methodology was composed by two 
steps: observation and a semi-structured interview with the two teachers based on 
theorists such as Kramer (1987); Zilberman and Silva (2004); Kleiman (2004); 
Stemmer (2007). As results of the teachers’ practices, we categorized six moments 
on which the reading was present. Nevertheless, on what concerns to the formation 
of the reader, it was restricted to the moment of the “story time” on which we could 
see the experience with the reading strategies and the concern with the written text 
comprehension. However, even in this moment, there was not a complete work with 
the different strategies (focusing on the literal and personal character ones). By 
evidencing their speeches, we could perceive the updated conceptions. In this sense, 
we believe it is necessary to reflect on what didactic strategies can be planned for the 
readers’ behavior development in the Early Childhood Education. 

 

Keywords: Early Childhood Education; Reading; curricular proposals.     
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INTRODUÇÃO 

 

 

Vivemos hoje numa sociedade que promove situações que necessitam 

de sujeitos autônomos, ativos e reflexivos, os quais em momentos específicos 

sejam capazes de,  

[...] saber aprender, pesquisar e encontrar a informação 
necessária a um fim ou a uma tarefa, ser capaz de se distanciar dos 
seus próprios saberes, saber analisar, sintetizar, concluir, 
compreender. (HUTMACHER, 1995, pag. 48). 

 

 O que se cobra hoje dos estabelecimentos de ensino é muito mais do 

que transmitir conhecimentos socialmente construídos, mas sim contribuir para 

a formação de sujeitos letrados em uma sociedade letrada. Tais sujeitos devem 

conseguir utilizar, com competência, os saberes, estabelecendo relações, 

realizando inferências numa atitude reflexiva, crítica e atuante. Por isso, cabe a 

escola, nesse contexto, promover momentos diversificados de reflexão, estudo 

e compreensão para a inserção eficaz desses indivíduos nas práticas sociais 

de uso desses saberes. 

 Nessa perspectiva, a leitura e a escrita entram como elementos 

fundamentais para a prática social de reflexão e autonomia dos sujeitos, pois 

ler e escrever são ações essenciais para a inserção deles nas situações de 

interação em uma sociedade letrada. 

Assim, compartilhamos com Marcushi (2004) a afirmação que em todas 

as sociedades letradas as pessoas desenvolvem quatro habilidades no uso da 

língua: falar, escrever, ler e ouvir por meio de situações dinâmicas e cotidianas. 

Logo, a partir dessas habilidades, pode-se afirmar que uma delas se configura, 
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atualmente, como uma das metas e desafios da educação no século XXI: A 

FORMAÇÃO DE LEITORES. 

No entanto, o que se observa, segundo alguns estudiosos, é que formar 

leitores não vem se constituindo numa prática satisfatória na escola. Zilberman 

e Silva (2004) apontam que existe uma crise na leitura que abarca dois 

grandes elencos de dificuldades. 

Na primeira dificuldade evidenciada, os autores refletem sobre a relação 

entre escola e leitura afirmando que a escola não tem conseguido ensinar, de 

fato, leitura, o que leva os alunos a práticas dissolvidas em encaminhamentos 

que visam às obrigações escolares. Tal prática torna o ato de ler um ato 

isolado e desconectado da realidade em que essa prática se constrói.  

Constata-se, com esse distanciamento, que há na escola uma crise no 

que concerne ao processo de ensino-aprendizagem da leitura, visto que não há 

ensino e, consequentemente, não há aprendizagem significativa nas escolas a 

fim de construir um leitor crítico, autônomo e competente. 

Refletindo sobre a aprendizagem desse objeto de conhecimento, 

observa-se, há alguns anos, que os índices de avaliação nacional no eixo da 

leitura apontam claramente essa problemática por constatar, através dos 

números, o baixo domínio desse exercício pelos alunos.  

Pesquisas como as de Silva (2008), Brandão (2006), Souza, Leite e 

Albuquerque (2006) e Terzi (2006) apontam baixos índices em leitura, o que 

comprova que poucos alunos se tornam proficientes no exercício dessa prática. 

No caso em questão, a escola não possibilitou ao aluno o desenvolvimento das 

habilidades – diferentes estratégias, objetivos reais, etc. – essenciais ao ato de 

ler.   

Logo, “O que acontece com a leitura em nosso país?”, “Por que índices 

tão baixos?”  

Diante de tais fatos, observa-se, como menciona Monteiro (2004), que 

não basta dotar as escolas de livros, mas é necessário garantir experiências 

prazerosas para a leitura desses livros. Isso porque proporcionar o acesso ao 

material escrito é um primeiro passo, mas não garante a formação de leitores. 
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Enunciada a problemática da aprendizagem da leitura também podemos 

configurar como um problema o seu ensino (da leitura). 

Geraldi (1997) aponta que no ambiente escolar não se lê textos, mas 

(sim há na escola) uma espécie de simulação de leitura. Essa simulação não 

permite que o aluno participe de práticas satisfatórias ao ato de ler na sala de 

aula, causando um distanciamento na formação de leitores proficientes. 

Seguindo a reflexão de Geraldi (1997), Masini (2002) expõe com clareza 

que a leitura na escola é vivenciada como trabalho mecânico, distanciado do 

contexto social da criança, convertendo tal prática, como afirma Seoz (2004), 

em um conjunto de sons e palavras sem sentido. 

Diante desse distanciamento, a leitura não ocupa um lugar de destaque 

nas salas de aula, e quando a mesma é realizada, é dissolvida em práticas 

sem mérito algum e sem implicações positivas para o desenvolvimento do 

aluno. 

Afirmamos, a partir das pesquisas mencionadas, que a escola 

desenvolve poucas atividades e práticas satisfatórias para o desenvolvimento 

de uma vivência efetiva da leitura, o que provoca, assim, uma lacuna entre o 

que é vivenciado pelas crianças e o que é realizado no espaço escolarizado, 

pois, como afirma Seoz (2004), a construção da leitura e da escrita depende 

das ocasiões de aproximação da criança com a linguagem.  

Atrelado à escassez de práticas satisfatórias de leitura, ou seja, práticas 

que possibilitem a vivência de situações em que há a necessidade do uso da 

leitura, Barbosa e Souza (2006) demonstram, a partir de depoimentos de 

professoras, a constatação da dificuldade enfrentada pelas mesmas, no que se 

refere ao ensino da leitura. Eles relatam que a promoção de práticas de leitura 

satisfatórias torna-se desafiadora por gerar bastante dificuldade na condução 

do exercício na sala de aula.  

As autoras – Barbosa e Souza (2006) – no entanto, mostram práticas 

satisfatórias de professoras do Ensino Fundamental, por constatar os avanços 

no sentido de que os docentes já têm consciência de que é importante inserir 
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os alunos em práticas de leitura diferentes das que foram ensinadas, por 

considerarem-nas, já que as vivenciaram, obsoletas e sem sentido.  

Nesse movimento de dificuldades e avanços no processo de ensino da 

leitura na sala de aula, é essencial que, desde cedo, a criança vivencie 

situações em que experiencie o contato com o material de leitura e escrita para 

a construção do conhecimento e a vivência de situações reais de uso do ato de 

ler. Confirmando essa necessidade, afirma-se que, 

 

desde a Educação Infantil devemos ensinar nossos alunos a ler como 
alguém que tenta montar um quebra-cabeça. Ensinar-lhes que no 
momento da leitura de um livro na roda, por exemplo, é essencial 
buscar sentido no texto ouvido, buscando estabelecer relações, 
encaixar elementos, preencher vazio, dando, portanto, coerência ao 
texto. (BRANDÃO, 2006, p. 74). 

 

 Reforçamos, nesse sentido, que, desde cedo, devam ser planejadas 

ações em que os alunos desenvolvam capacidades que possibilitem atender a 

diferentes finalidades, utilizando gêneros textuais variados em que o foco do 

trabalho seja a compreensão, pois defendemos que não há leitura sem 

compreensão. 

Nas classes da Educação Infantil, o ato de ler para as crianças tem 

estado muito presente na rotina dos professores (rodas de leitura, por 

exemplo), evidenciado nas pesquisas de Cavalcanti, Santos e Brandão (2004) 

e Guedes, Santos e Brandão (2008), como uma forma de aproximação da 

criança com o texto escrito e o gênero proposto para leitura. Essa aproximação 

pode ser realizada de maneira prazerosa tanto para o professor quanto para a 

criança.  

No entanto, mesmo com os avanços, Guedes, Santos e Brandão (2008) 

afirmam, como justificativa da pesquisa, que tiveram como objetivo mapear as 

atividades de leitura em quatro turmas da Educação Infantil, concluíram na 

observação das turmas a ausência de práticas de leitura. 

Ainda tomando como premissa essa afirmação, as autoras refletem a 

pesquisa desenvolvida por Cavalcanti, Santos e Brandão (2004), quando 
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analisaram os momentos de roda de história, apontam que as perguntas, feitas 

para as crianças, buscavam a moralidade, e o foco de questões evidenciava 

questões literais e pessoais das crianças, não sendo constatado um trabalho 

de busca pela compreensão do que era proposto a ser lido.  

As duas pesquisas mencionadas reforçam a relevância em se pesquisar 

sobre as práticas e refletir sobre elas, a fim de discutir o que se faz e como são 

desenvolvidas as atividades de leitura na sala de aula, visto que defendemos a 

leitura como um processo de interação de natureza social que, inserida no 

contexto educacional, deve ser significativa e propiciar a maturidade ao leitor 

enquanto sujeito.  

É importante salientar que a leitura proporciona ao indivíduo uma 

experiência de autonomia e liberdade, não se constituindo como ato isolado, 

mas uma interação verbal entre sujeitos sociais. 

Nesse momento, lançamos as seguintes questões problematizadoras 

desta pesquisa:  

 Que concepções as professoras da Educação Infantil têm sobre 

leitura? 

 Quais as atividades desenvolvidas no ensino da leitura na sala de 

aula da Educação Infantil? 

 Com que frequência as atividades de leitura são desenvolvidas na 

sala de aula? 

 Que objetivos orientam as atividades de leitura propostas pelas 

professoras? 

 Quais as competências priorizadas pelas professoras no trabalho 

de leitura na sala de aula?    

 Quais os encaminhamentos desenvolvidos pelas professoras no 

trabalho de leitura? 
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Quanto à definição da problemática, esta pesquisa teve como objetivo 

geral analisar as concepções e as práticas de ensino da leitura de professoras 

na Educação Infantil. 

E como objetivos específicos: 

 identificar as concepções de leitura expressas pelas professoras e 

pelas propostas curriculares; 

 verificar as competências priorizadas pelas professoras no 

trabalho de leitura com os alunos; 

 verificar as competências e habilidades expostas nas propostas 

curriculares; 

 observar os encaminhamentos executados no trabalho de leitura 

na sala de aula; 

 mapear as atividades de leitura realizadas na sala de aula; 

 analisar os objetivos que orientam as atividades de leitura na sala 

de aula. 

Acreditamos que pesquisas que tragam reflexões acerca das práticas de 

leitura presente nos espaços da sala de aula, principalmente no contexto da 

Educação Infantil, são importantes, visto a natureza desse objeto e o contexto 

escolar proposto para análise. 

Realizando um levantamento entre os principais encontros e congressos 

a nível Nacional e Regional – EPENN (Encontro de Pesquisa Educacional do 

Norte Nordeste), ANPED (Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa 

em Educação) e ALB (Associação de Leitura do Brasil) – não encontramos 

trabalhos que façam uma reflexão sobre a leitura na Educação Infantil, ou seja, 

não encontramos nenhuma reflexão dos tipos de atividades, encaminhamentos 

a fim de analisar de que forma está sendo concebida a leitura nas classes 

dessa etapa da escolarização. 

Verificou-se a presença de pesquisas que abordam as práticas de leitura 

no Ensino Fundamental, confirmado por Guedes, Santos e Brandão (2008) 

quando afirmam que há “ (...) a escassez de trabalhos científicos acerca da 
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leitura na Educação Infantil” (pág. 01).  As principais temáticas abordadas pelas 

mesmas se agrupam em: 

1. Brincar na Educação Infantil; 

2. Jogos e rotina; 

3. Formação e identidade docente; 

4. Relação família e escola; 

5. Disciplinamento do corpo; 

6. Estrutura física das instituições. 

A pesquisa pretende provocar discussões entre os profissionais, que 

promovem a educação em nosso país, sobre o processo de ensino-

aprendizagem da leitura, e como essa prática está sendo realizada nos 

espaços da Educação Infantil. 

Para organizar a reflexão da temática proposta, organizamos a escrita 

da pesquisa nas seguintes partes: 

 Introdução: este espaço, que está sendo lido agora, justifica a pesquisa 

abordando a sua relevância para o campo da educação, além da 

exposição das questões problematizadoras e dos objetivos da pesquisa; 

 Referencial teórico: neste tópico, procura-se discutir a temática através 

de três capítulos: Educação Infantil: Trajetória histórica – apanhado 

histórico sobre a Educação Infantil, Leitura: objeto de ensino-

aprendizagem – reflexão sobre o que é ler, discussão sobre a leitura 

nas propostas curriculares Nacionais e a proposta de Jaboatão dos 

Guararapes; e ler com os ouvidos (discussão sobre as práticas na 

Educação Infantil no que se refere à leitura); 

 Metodologia: com o objetivo de relatar todo o caminho que foi 

percorrido para a coleta dos dados, abordando o tipo de pesquisa e os 

instrumentos utilizados; 
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 Análise dos dados: nesta etapa, abordaremos a reflexão realizada a 

partir da coleta dos dados. 

Portanto, esta pesquisa discute uma reflexão importante sobre a leitura no 

espaço da Educação Infantil, propondo novas questões e discussões sobre 

essa temática extremamente importante, a fim de oferecer um suporte para a 

reflexão do professor na busca cotidiana de leitura na sala de aula. 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO  
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CAPÍTULO 1:  

Educação Infantil: trajetória histórica 

 
 
 
 
A expressão Educação Infantil, no Brasil de hoje, diz 
respeito ao atendimento, em instituições coletivas, a 
crianças de zero a seis anos de idade.  

(CORRÊA, 2002, p. 15). 
 

 

1.1 Da assistência à Pré-escola 

 

A exposição da epígrafe na abertura deste capítulo demonstra o que, 

nos dias atuais, temos por nomenclatura e finalidade da Educação Infantil. 

Nesse sentido, a Educação Infantil é responsável pelo atendimento de crianças 

de zero a seis anos de idade, divididas em creches (0 a 3 anos) e Educação 

Infantil (4 a 5 anos).1 

A Educação Infantil, como primeira etapa da Educação Básica e que vê 

a criança dos 0 aos 5 anos como cidadã, logo sujeito de direitos, é recente. 

Após a Lei 9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional / LDB, 

publicada em 1996, a educação das crianças menores passou a fazer parte, 

conjuntamente, com o Ensino Fundamental e Médio, da primeira etapa da 

educação no nosso país. 

Para que essa realidade se configure, foi percorrido um longo caminho 

que parte da concepção de educação, de infância e da educação dos 

                                                            

1 Evidenciamos que após o Ensino Fundamental de 9 anos promulgada pelo PNE (Programa 
Nacional de Educação) pela lei nº 10.172 de 9 de janeiro de 2001 a Educação Infantil passa a 
atender as crianças até os 5 anos de idade. 
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pequenos. É sobre essa construção que vamos tratar neste capítulo: a 

trajetória histórica para que a Educação Infantil se constitua como a primeira 

etapa da Educação Básica, com objetivos definidos e propostas curriculares 

próprias. 

Percorrendo a história social, política e econômica da nossa sociedade, 

observamos as divergências existentes nos diferentes contextos e momentos 

históricos sobre as funções da pré-escola, influenciadas pelas descobertas da 

Psicologia e da Pedagogia, as quais propõem reflexões sobre o processo de 

ensino- aprendizagem da criança. 

 Durante muito tempo, a educação dos pequenos se constituía como 

sendo de responsabilidade das famílias ou do grupo social a que pertenciam a 

fim de que, ao conviver com o adulto, a criança se preparasse para viver os 

conflitos e as exigências da vida adulta, já que os espaços para as crianças 

pequenas, 

Surgiram como trabalho beneficente para o atendimento às 
populações de mais baixa renda e, ao serem oficialmente oferecidas 
pelo Estado vincularam-se aos seus órgãos de assistência e bem 
estar social. (CORRÊA, 2002, p. 15). 

 

Com esse objetivo, em 1840, na França, foram pensadas e criadas as 

primeiras instituições para o atendimento à criança menor de cinco anos. 

Inicialmente, de caráter filantrópico, serviam para atender as crianças pobres 

que não tinham onde ficar.  Nessas instituições, o foco era o cuidado físico, 

com caráter de amparo aos pobres necessitados. 

Nas décadas de 1860 e 70, começou-se a pensar em creches numa 

perspectiva educativa, com a Psicologia, que trouxe contribuições de seus 

estudos, os quais afirmavam que é entre 0 a 6 anos que a criança está mais 

propícia ao aprendizado. Com o avanço da visão de criança como ser pensante 

e capaz de construir conhecimento, respeitando as suas especificidades de 

sujeito e de faixa etária, a criança também passa a ter direito a um espaço em 

que possa construir e reconstruir saberes. 
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As classes para as crianças menores devem ser um espaço em que 

sejam respeitadas as especificidades do “ser criança” e ter um olhar para um 

ser pensante, cidadão e ativo, que precisa de um trabalho planejado e 

sistemático. 

Nesse momento, vale ressaltar a reflexão referente ao conceito de 

Infância: 

 

Entende-se, comumente “criança” por oposição ao adulto: 
oposição estabelecida pela falta de idade ou de “maturidade” e “de 
adequada integração social”. Ao se realizar o corte com base no 
critério de idade, procura-se identificar certas regularidades de 
comportamento que caracterizam a criança como tal. (KRAMER, 
1987, p. 15). 

 

 Ser criança é simplesmente um ser em oposição ao adulto? É adequado 

supor a existência de um conceito homogêneo de infância? 

 Segundo a autora, é totalmente inadequado, pois é imprescindível 

pensar em diferentes populações infantis, com processos desiguais de 

socialização. A infância é heterogeneidade e a tentativa de visualização das 

regularidades não levam em consideração fatores individualizados. O princípio 

central é entender a criança em relação ao contexto social e não como 

natureza social. 

A ideia de infância aparece com a sociedade capitalista à medida em 

que se muda o papel da criança na sociedade, pois, como afirma Kramer 

(1987) “Na sociedade burguesa, ela passa a ser alguém que precisa ser 

cuidada, escolarizada e preparada para uma atuação futura”. (p. 19). 

 Aspectos sociais, como a mortalidade infantil, à luz das mudanças nas 

formas de organização da sociedade, são relevantes para compreender o 

processo de consciência da particularidade infantil, visto que era altíssimo o 

índice de mortandade, infelizmente considerada natural a morte das crianças e 

as atitudes contraditórias do comportamento dos adultos. 
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A partir do século XVI, as descobertas científicas provocaram o 

prolongamento da vida, ao menos das classes dominantes. Com isso, quando 

sobreviviam, elas eram inseridas diretamente no mundo adulto. Ao entrar 

nesse contexto, a idéia de criança em miniatura visava à infância como 

momento passageiro em que a criança deveria se apropriar dos valores/ 

normas que seriam os pré-requisitos para a entrada na vida adulta. 

Com relação à atitude dos adultos, Kramer (1987) ressalta dois 

aspectos: a paparicação e a moralização. Na paparicação, tem-se a criança 

como um ser ingênuo, puro, que precisa ser protegido. A moralização concebe 

a criança como um ser imperfeito e incompleto que necessita da intervenção e 

da educação direta do adulto. 

Nesse sentido, há a mescla de dois sentimentos que norteiam o mesmo 

conceito de infância: “O sentimento de infância resulta, pois, numa dupla 

atitude com relação à criança: preservá-la da corrupção do meio, mantendo 

sua inocência, e fortalecê-la, desenvolvendo seu caráter e sua razão”. 

(KRAMER, 1987, p. 18). 

 

 O conceito que se une a esses dois sentimentos, paparicação e 

moralização, afirmam que esse pequeno ser é igual, correspondendo a um 

ideal de criança abstrato que se concretiza na criança burguesa. 

A infância, nesse sentido, seria homogênea e o vislumbre da criança 

burguesa, uma essência ideal, a criança universal. 

O ideal burguês exclui outro modelo de criança, excluída, que por não se 

encaixar nesse padrão homogêneo de infância, apresenta crianças que são 

privadas culturalmente e que precisam de compensação. Nesse momento, vale 

refletir sobre dois conceitos chave para a reflexão de criança e Educação 

Infantil: Privação Cultural e Educação Compensatória,  

 

As crianças das classes sociais dominadas (economicamente 
exploradas, marginalizadas, de baixa renda) são consideradas como 
“carentes”, “deficientes”, “inferiores” na medida em que não 
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correspondem ao padrão estabelecido. Faltariam a estas crianças, 
“privadas culturalmente”, determinados atributos, atitudes ou 
conteúdos que deveriam ser nelas incutidos. A fim de suprir as 
deficiências de saúde e nutrição [...] as do meio sociocultural em que 
vivem as crianças, são propostos diversos programas de educação 
pré-escolar de cunho compensatório. (KRAMER, 1987, p. 25). 

 

A educação compensatória viria como antídoto para a privação cultural a 

fim de superar a miséria, a pobreza, a negligência das famílias. É nesse caráter 

compensatório que surgem os Jardins da Infância ao final do século XIX, por 

Froebel. 

Os Jardins da Infância surgiram, no Brasil, sob a influência de Friedrich 

Frobel o qual tinha a ideia romântica de uma infância em que as crianças eram 

flores num jardim e que precisam ser regadas e cuidadas para o “vir a ser”.  

As crianças seriam pequenas sementes que, quando adubadas e 

expostas a condições favoráveis em seu meio ambiente, desabrochariam em 

um clima de amor, simpatia e encorajamento, estariam livres para aprender 

sobre si mesmas e sobre o mundo através de atividades práticas a partir do 

desejo e interesse das crianças. 

Consequentemente, nessa perspectiva, as classes para as crianças 

pequenas se constituíam como um preparatório para o que elas seriam quando 

chegassem à fase adulta. 

A nomenclatura Pré-escola, inserida na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – 1996, como afirma Antunes (2007), incomoda e perturba 

aqueles que pensam e fazem a Educação Infantil, pois se levarmos a definição 

de “pré”, vamos ver que indica “antes”. 

Analisando pela definição do termo “Pré”, a nomenclatura Pré-escola 

sugere que a visão da educação para as crianças pequenas seria um momento 

anterior a escolarização e, como menciona Antunes (2007), “essa fase não tem 

uma razão de ser, senão esperar pela verdadeira escolaridade” (p. 41) e que 

nesses espaços só há a brincadeira e, no máximo, um momento de 

socialização para quando a criança chegar à escolarização, ela estar mais 
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acostumada ao ambiente e as outras crianças. Concordamos com Antunes 

(2007) quando afirma que 

 

[...] o pensamento criativo, a sociabilidade e a arte de fazer, manter e 
administrar atividades, a consciência essencial do ser e das coisas, 
(...) analisar e resolver problemas, a criação da hipótese, (...) se 
constroem nos primeiros anos de vida, com o auxílio de professores 
preparados e em ambientes seguros. (ANTUNES, 2007, p. 42). 

 

Nesse sentido, afirmamos que as nomenclaturas Jardim da Infância e 

Pré-escola em nada auxiliam a visão da Educação Infantil como um momento 

de formação e aprendizado para a criança, tendo como referência a criança 

histórica e única.    

 

1.2 Educação Infantil: cuidado e educação 

 

Em 1988, a Constituição do Brasil fez referência ao direito da criança de 

0 a 6 anos de idade ao atendimento em creche e pré-escola. Na década de 90, 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n° 9.394/96, determina 

em seu Artigo 29 que a Educação Infantil tem por finalidade “o 

desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos 

físico, psicológico, intelectual e social complementando a ação da família e da 

comunidade”.  

Pode-se, então, concluir que a Educação Infantil é uma etapa da 

educação básica que tem objetivos definidos e analisa como positivo a 

inserção da Educação Infantil na Educação Básica afirmando que: 

 

Essa inserção na Educação Básica lhe dá uma dimensão maior, em 
que ela passa a ter um papel especifico no sistema educacional: o de 
iniciar a firmação necessária a que toda pessoa tem direito para o 
exercício da cidadania, recebendo os conhecimentos básicos que são 
necessários para a continuidade dos estudos posteriores. 
(ANTUNES, 2007, p.37) 
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 Pensar dessa forma implica que os sistemas de ensino veem a 

Educação Infantil de forma integrada com os demais níveis da Educação 

Básica e que deixou, pelo menos em teoria, de ser uma fase “pré” e uma 

preparação para o que a criança irá ser. 

 Hoje, com a forma de ver a criança, percebida não como uma “tábua 

rasa”, na qual a escola deposita conhecimento, mudou. Ela passou a ser vista 

como um indivíduo que constrói o conhecimento, que cria hipóteses e que faz 

inferências. Logo, o papel das classes de Educação Infantil deixou de ser um 

depositário de crianças num caráter assistencialista para ser um espaço 

educativo, de reflexão e de conhecimento.  

De acordo com Bujes (2001), a função da Educação Infantil seria cuidar 

e educar. Cuidar significa valorizar e ajudar a desenvolver suas capacidades. 

Para essa autora, as crianças de Educação Infantil precisam de atenção, 

carinho, segurança, ambientes instigadores e aprendizagem adequada a sua 

idade. Já o educar envolve a percepção de crianças como sujeitos ativos do 

seu próprio conhecimento, que vivem uma fase onde predominam os sonhos, a 

fantasia, a afetividade e a brincadeira. 

Nesse sentido, mesmo que não haja objetivo de alfabetizar as crianças 

nesse período de escolaridade, é importante explorar as relações entre a 

utilização da linguagem escrita e a vida cotidiana do aluno. 

Segundo Teberosky e Colomer (2003), entrar no mundo da escrita 

significa “contato com o material gráfico impresso, que serve para explorar a 

descoberta dos princípios básicos da organização da escrita, suas convenções 

e suas funções”.  

Assim, pode-se concluir que o contato da criança, com diferentes 

materiais escritos, e sua participação, em situações onde a escrita adquire 

significação, são fundamentais para que ela se aproprie da linguagem escrita.  
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É a partir dessa assertiva que trataremos da leitura na Educação Infantil 

nesta pesquisa, e analisaremos as propostas pedagógicas discutidas no 

próximo tópico. 
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CAPITULO 2: 

Leitura: objeto de ensino-aprendizagem 

 

 

Este capítulo tem como objetivo discutir, através dos tópicos “o que é 

ler?” e “Leitura nas Propostas de Jaboatão dos Guararapes”, as concepções de 

leitura que nortearam/norteiam o processo de ensino-aprendizagem da leitura 

nas escolas, refletindo como essas concepções atuavam na perspectiva da 

formação leitora dos indivíduos e como acontecerá a defesa da leitura como 

objeto de ensino-aprendizagem na escola. 

 

2.1 – O que é ler? 

A pergunta “O que é ler?” é uma dúvida presente em muitos estudos, 

como os de Solé (1998), que pensam sobre o processo de ensino e a 

aprendizagem da leitura na sala de aula. 

Segundo o dicionário Koogan/Houaiss (1997), ler é saber distinguir e 

saber reunir as letras: “menino que lê corretamente”. Com essa definição fica 

claro que a leitura tem relação direta com a decodificação “reunir as letras” e 

durante muito tempo foi dessa forma que o processo da leitura foi visto na 

instituição educacional. 

Vemos cotidianamente as situações em que a leitura está presente. 

Lemos bulas de remédio, instrução de jogos, receitas culinárias, recados na 

parede ou na porta da geladeira, como forma eficiente de comunicação. Dada a 

sua importância, a leitura é hoje cobrada nas sociedades modernas e letradas 

a fim de atender a diferentes objetivos sociais. 
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Refletindo sobre a presença da leitura em nossa vida, nos remetemos a 

uma diversidade de gêneros, que atendem as diferentes finalidades, que guiam 

a nossa leitura na vida cotidiana. 

Leal e Melo (2006), argumentando sobre as finalidades que orientam as 

nossas leituras, apontam seis: 

1. Ler para divertir-se, para relaxar, para apreciar; 
2. Ler para receber mensagens de outras pessoas; 
3. Ler para orientar-se como realizar atividades diversas; 
4. Ler para informar-se; 
5. Ler para escrever; 
6. Ler para aprender a ler; 
 

O que podemos perceber com relação às finalidades de leitura na vida 

cotidiana é que quando ela entra na escola, perde espaço e se torna 

desarticulada da vida dos alunos, não sendo vista por eles como uma atividade 

que faz parte da sociedade letrada, em que vivem. 

Mas por que esse distanciamento entre a leitura e a escola? Por que 

uma prática tão frequente no dia a dia e de tanta utilidade social causa tanto 

estranhamento entre os sujeitos sociais? 

Soares (1998) aponta que o problema na escola não é o fato da 

escolarização da leitura, pois esta é algo inevitável, mas o que merece ser 

focado é qual a escolarização adequada para a leitura, já que tal autor afirma 

que o tratamento dado à leitura quando se limita a esquemas de exercícios 

sem sentido, impede que o aluno aprenda a ler, que penetre nos mistérios do 

texto, que realize inferências e entenda os mecanismos de interpretação dos 

textos escritos. 

Coutinho (2004) fala, ainda, sobre essa desarticulação, que “a leitura é 

ensinada com uma função muito distante do que ela possui na vida cotidiana” 

(p.23) visto que a escola concentra as habilidades mecânicas de aprendizagem 

da leitura, pois,  

o fato é que a escola deve compreender que os elementos que 
definem a leitura estão alem de seus aspectos mecânicos e motores. 
A língua é objeto de ensino na escola, porque existe fora do ambiente 
escolar, e por isso a “escolarização” da leitura deveria se dar, de 
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forma a conduzir, o leitor, mais eficazmente às práticas de leitura que 
ocorrem no contexto social. (p. 27). 

 

Compreender o que, de fato, é leitura, é essencial para um trabalho 

eficaz na sala de aula, por romper as distâncias estabelecidas entre a leitura, a 

escola e o sujeito social. 

Percorrendo a história da escola, podemos analisar que algumas 

concepções tentaram responder a questão: O que é ler? Atrelada a essas 

concepções, foram planejadas diferentes práticas de leitura na sala e aula. 

Nesse momento, veremos quais são as concepções de leitura que “nortearam” 

o processo de ensino e a aprendizagem do objeto ‘leitura’ na sala de aula. 

Antes de expor essas concepções, vale ressaltar que as mudanças têm 

relação com as concepções de Língua e de texto em determinada momento 

histórico. (SOARES, 1998) mostra três concepções de Língua: 

1. Língua como expressão do pensamento: presente até a 
década de 50. A expressão do pensamento, nessa 
concepção, é o bem falar e o bem escrever. O texto, nesse 
sentido, seria um repositório de signos e elementos 
gramaticais, e a leitura, decifração desses signos, 
repercutindo no ensino das famílias – BA, BE, BI, BO, BU, 
por exemplo, os elementos gramaticais e na noção de texto, 
(KLEIMAN, 2004) como conjunto de elementos gramaticais, 
cuja leitura reduz-se à identificação de frases e orações, 
resultando em práticas de leitura desvinculadas da 
realidade; 

2. Língua como instrumento de comunicação: anos 60. A 
escola deveria garantir aos aprendizes a comunicação na 
apropriação do código escrito; o texto, visto como 
depositório de informações; e a leitura, como forma de 
extrair mensagens, cuja leitura de palavra por palavras 
buscará seu significado, garantindo a compreensão. 

3. Língua como interação: A partir da década de 90, a língua 
passa a ser vista de forma dialógica, sócio-histórica e 
ideológica. 

 
Observam-se as concepções de leitura influenciadas pelas concepções 

de língua e texto. 

Autores como Kleiman (2004) e Barbosa e Souza (2006) apontam três 

concepções de leitura: 

1. Leitura como decodificação do código; 
2. Leitura como repositório de mensagens; 



30 
 

3. Leitura como processo de compreensão/ atividade 
interativa; 

 

A primeira, que permeia a década de 50, traz a concepção de língua, 

como expressão de pensamento; e de texto, como código em que a 

aprendizagem se reduz à decodificação de frases e orações. 

Articuladas a essa concepção de língua e texto, a leitura passa a ser 

vista como repertório de signos gramaticais,  

 

nesta concepção, o leitor encontra-se à margem do processo de 
leitura, alheio ao sentido do que ele lê, uma vez que, preso aos sinais 
mais visíveis do texto, nem desconfia que ali pode encontrar uma 
rede de significações até então inauditas. (BARBOSA E SOUZA, 
2006, p. 14) 

 

 Ler, a partir dessa perspectiva, teria como foco a decodificação de letras 

que estariam intimamente vinculadas – como requisito – à apropriação da 

leitura. 

 Na segunda concepção, “Leitura como repositório de mensagens”, o 

texto: 

 

Nada mais é do que um depósito e informações e a leitura é o ato de 
o leitor ler as palavras para extrair mensagens (...) interpretar é ler 
palavra por palavra, bastando conhecer o significado literal de cada 
uma delas (BARBOSA E SOUZA, 2006, p.15) 

 

Por fim, temos a terceira concepção: “Língua como interação”. Essa 

concepção traz a ideia de leitura como processo de compreensão, atividade 

interativa, dialógica, de produção de sentido: 

Visão de leitura como processo de compreensão, sendo esta “uma 
atividade interativa” altamente complexa de produção de sentidos, 
que se realiza, evidentemente, com base nos elementos presentes na 
superfície textual e na sua forma de organização, mas que requer a 
mobilização e um vasto conjunto de saberes (enciclopédia) e sua 
reconstrução no interior do evento comunicativo. Assim, o sentido da 
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leitura é construído no processo da interação entre autor-leitor, 
mediado pelo próprio texto. (BARBOSA E SOUZA ,2006, p.16) 

 

Nessa perspectiva, afirmamos que a leitura, 

  

[...] é um processo de interação entre o leitor e o texto; neste 
processo tenta-se satisfazer (obter uma informação pertinente para) 
os objetivos que guiam sua leitura. (SOLÉ, 1998, pág. 22), 

 

Ou seja, leitura na perspectiva dessa pesquisa, é vista como uma 

atividade de reflexão, compreensão ativa do leitor, com o texto com objetivo de 

atribuir significado, pois, como afirma Silva (1995), entender o mundo das letras 

é refletir, dar significado às inúmeras grafias com as quais se defronta no seu 

cotidiano. 

Partindo para a reflexão da sala de aula, tendo o professor como foco de 

análise, Barbosa e Souza (2006) apontam que as memórias das professoras 

sobre a leitura versam em práticas centradas na cartilha e nos livros didáticos, 

em atividades centradas na interpretação do texto que, segundo Albuquerque e 

Coutinho (2006), apresentavam questões que visavam a atividades de 

decodificação ou cópia, não tendo a preocupação com o contexto e a finalidade 

social de uso.  

Aqui a leitura era vista como produto que, para ser alcançada, a criança 

deveria dominar as habilidades de codificação e decodificação a fim de que 

pudesse ser autorizada a exercer o ato de leitura.  

O ato de ler corresponde a atribuir significado a partir dos nossos 

conhecimentos prévios, a partir daquilo que já sabemos, do que já fazia parte 

da nossa bagagem experiencial. Ler envolve sentimentos, emoções, que 

ultrapassam os limites da simples decodificação do que está exposto. É uma 

relação entre leitor e texto, num ato ativo de troca entre o que o autor está 

querendo expressar, no ato de escrita do leitor, com suas expectativas e 

conhecimentos que podem ou não estar coerentes com o texto.  
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Araújo (2007), na sua dissertação, explica que a leitura é um ato social, 

o qual atende a objetivos e necessidades socialmente construídos, assim como 

Ruddell e Unrau (1976) in Araújo (2007) quando dizem que a leitura é interativa 

e tem como finalidade a construção de sentido.  

 Ler não é somente decifrar, é atribuir significado, fazer relações, realizar 

inferências. É ter objetivos para diferentes finalidades, atuando como leitor 

ativo que compreende o que lê, usando como pistas as ilustrações e o título, 

gerando precisões e antecipações. 

Na sala de aula, responder questões é uma prática muito frequente aos 

professores e, muitas vezes, usada para avaliar a capacidade dos alunos, e 

para verificar se os mesmos aprenderam o assunto ou a leitura que está sendo 

realizada. 

Logo, refletindo a leitura na Educação Infantil, teríamos: 

 

Textos eram habitualmente banidos da Educação Infantil e, na melhor 
das hipóteses, as crianças ouviam contos de fada ou historias de 
livros infantis contados ou lidos pelo (a) professor (a). Não raramente, 
as crianças apenas estavam “autorizadas” a ler textos presentes nas 
cartilhas. (BRANDÃO E LEAL, 2005, p. 28). 

  

 Hoje, tem-se consciência de que a criança que ainda não lê 

convencionalmente poderá desenvolver competências a partir do ato de ler do 

adulto, e, por sua vez, assumindo um papel ativo diante do objeto de leitura. 

Atualmente, na Educação Infantil, nos momentos de roda de leitura, 

Brandão (2006) aponta que as atividades são centradas em investigar se os 

alunos entenderam o que leram e verificar se todos responderam de modo 

uniforme. Nas perguntas, não se abre espaço para uma real conversa e 

exploração do texto, a fim de refletir e discutir no grupo as respostas às 

perguntas formuladas, sejam elas respostas esperadas ou não. 

Então defendemos que, 
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nas salas da Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental podem e devem aparecer diversos gêneros textuais 
lidos pelo (a) professor (a), expostos nas paredes, “lidos” pelas 
crianças, produzidos coletivamente ou em brincadeiras de faz-de-
conta, em que elas brincam de escrever. Através dessas práticas, as 
crianças vão se familiarizando com os diferentes usos e funções 
sociais dos textos escritos, e não simplesmente com letras isoladas, 
sons, sílabas ou palavras soltas. (BRANDÃO E LEAL, 2005, p.33). 

 

A compreensão leitora deve ser vista, desde as séries iniciais, como 

objeto de ensino, pois, como apresenta Solé (1998), a leitura sempre envolve a 

compreensão do texto escrito e presente nos atos de leitura nas salas de aula, 

com atividades planejadas e diversificadas, para promover o processo de 

construção do conhecimento: 

 

No processo de construção do conhecimento, as crianças se utilizam 
das mais diferentes linguagens e exercem a capacidade que 
possuem de terem idéias e hipóteses originais sobre aquilo que 
buscam desvendar. (RECNEI, 1998, p.21).  

 

Solé (1998) aponta, ainda, que a leitura é um processo de interação 

entre texto e leitor, na busca de satisfazer os objetivos que norteiam essa 

leitura. Nesse sentido, o leitor, de forma ativa, constrói o significado do texto, 

utilizando, para isso, seus conhecimentos prévios.  

Abarcando nessa definição, concordamos, com Solé, que a leitura é 

intencional, pois nos debruçamos em algum texto para atingirmos a alguma 

finalidade. 

 

 

2.2  Leitura na proposta de Jaboatão dos Guararapes 

 

O caráter educativo dado à Educação Infantil traz uma enxurrada de 

preocupações que se referem ao que e como ensinar. Devemos ter em mente 

a especificidade dessa fase da educação para que se planejem atividades e 

intervenções didáticas próprias para a faixa etária e aos objetivos dessa etapa. 
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Nesse tópico, dispomo-nos a discutir o que propõem o Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) e a proposta curricular 

de Jaboatão dos Guararapes, para traçarmos o que se pensa sobre o 

trabalho de leitura nas classes de Educação Infantil, nos documentos que 

orientam os encaminhamentos pedagógicos da prefeitura analisada. 

O RCNEI, divulgado em 1998, tem como foco uma reflexão sobre 

objetivos, conteúdos e orientações didáticas a fim de auxiliar o trabalho 

docente. Ele é composto por uma parte introdutória, que explicita os 

fundamentos, as concepções que norteiam os objetivos para esse nível de 

ensino e orientam os eixos de trabalho, divididos em formação pessoal e social, 

e conhecimento de mundo. Além da parte introdutória, a coleção é composta 

por dois volumes – formação pessoal e social (identidade e autonomia) e 

conhecimento de mundo (movimento, música, artes visuais, linguagem oral e 

escrita, natureza e sociedade, e matemática). 

O RCNEI (1998) tem como objetivo nortear o processo da prática 

pedagógica da Educação Infantil e é construído, após um longo debate 

nacional, por professores e profissionais ligados à Educação Infantil a fim de 

(RCNEI): “auxiliá-los na realização de seu trabalho educativo diário junto às 

crianças pequenas”. (p. 07). Além de: 

 

[...] apontar metas de qualidade que contribuam para que as crianças 
tenham um desenvolvimento integral de suas identidades, capazes 
de crescerem como cidadãos cujos direitos à infância são 
reconhecidos. Visa, também, contribuir para que possa realizar, nas 
instituições, o objetivo socializador dessa etapa educacional, em 
ambientes que propiciem o acesso e a ampliação, pelas crianças, dos 
conhecimentos da realidade social e cultural. (p. 7) 

 

 O RCNEI (1998), nesse sentido, tem como meta a orientação e o auxílio 

para os professores dessa etapa da educação, não de forma engessada, mas 

ampliadora de possibilidades através de uma formação integral. O que isso 

significa é que a criança deve ser vista em todas as dimensões: cognitiva, 

afetiva e social. 

 Assim, a criança é concebida como um ser histórico que se forma 

através de suas histórias de vida, classe social a que pertence e grupos étnicos 

de que faça parte. Pensar, então, nesse conceito de integralidade deve-se 
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levar em consideração as individualidades e as características que fazem um 

sujeito ser o que é, 

 

ser que sente e pensa o mundo de um jeito que lhe é peculiar sendo 
capaz de construir o conhecimento na interação com o meio e com as 
outras pessoas de forma ativa, a partir da criação de hipóteses 
originais sobre o que deseja pesquisar. (ARCE, 2007,p.16) 

 

 Nesse contexto, não há espaço para uma visão de criança como um vir 

a ser e para a concepção de Educação Infantil de forma assistencialista e de 

prontidão através de uma visão de criança abstrata. Ela deve ser vista em toda 

a sua multiplicidade e diversidade, através da integração dos conceitos de 

cuidado e educação proposto no RCNEI (1998). 

 

Focando a parte de conhecimento de mundo, nosso objeto de análise, o 

documento, de início, evidencia com clareza a relação que se estabelece entre 

a escrita e a criança e afirma que nas sociedades letradas desde os primeiros 

meses de vida, a criança está imersa nesse mundo da leitura e da escrita, e 

tem a possibilidade de descobrir o aspecto funcional da linguagem escrita 

criando significado dessa escrita na sociedade. 

Nessa relação dialógica entre a linguagem e a criança, rompe-se com a 

concepção de que a criança iniciaria o contato com a linguagem escrita na 

escola por não ser considerada a construção das significações que se 

fundamenta através do contato das crianças com a leitura e a escrita.  

Nessa perspectiva norteadora, o RCNEI (1998) expõe como alguns dos 

objetivos da Educação das crianças dos 4 aos 5 anos: 

 

1. A familiarização com a escrita por meio do manuseio de livros, 
revistas e outros portadores de texto e da vivência de diversas 
situações nas quais seu uso se faça necessário; 

2. A participação nas situações em que os adultos lêem textos de 
diferentes gêneros, participação em situações em que os alunos 
leiam, ainda que não o façam de maneira convencional; 

3. Valorização de leitura como fonte de prazer e entretenimento e a 
utilização de diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e 



36 
 

escrita) ajustadas as diferentes intenções e situações de 
comunicação, de forma a compreender e ser compreendido.   

 

Esses objetivos deixam claras as finalidades da leitura nas classes da 

Educação Infantil, através do contato com diferentes gêneros no momento da 

leitura, da escuta por parte do aluno da leitura feita por um leitor autônomo – 

atendendo a diferentes finalidades (explicação de um comando, leitura de 

instruções, etc.) - e da valorização da leitura como fonte de prazer. Isso 

demonstra o avanço na concepção de que a Educação Infantil é um momento 

de construção do conhecimento e que o texto deve estar presente nessas 

classes. Dilui-se a concepção de que as crianças dessa faixa etária não 

poderiam ler textos e de que o que poderia ser lido eram os textos cartilhados e 

algumas histórias com palavras “fáceis” de se entender. 

O RCNEI (1998) propõe um trabalho em que a criança utilize os gêneros 

em diferentes situações de comunicação com as quais a criança se defronta, 

favorecendo a aprendizagem significativa e viva da linguagem e a leitura com o 

foco no prazer e no interessante, levando os alunos, que ainda não sabem ler, 

a lerem mesmo que não convencionalmente. 

Fazendo um resumo, podemos evidenciar o avanço na concepção de 

Educação Infantil e o trabalho de leitura para as turmas da Educação Infantil. 

Dessa forma, o documento aponta quatro ações essenciais para a formação do 

leitor, como mostra o esquema a seguir: 

 

 

 

COMPORTAMENTOS 
LEITORES 

MANUSEAR  LER 

OUVIR  COMPREENDER 
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Esses comportamentos leitores são importantes para nortear a prática 

pedagógica das instituições, pois em toda prática de leitura é necessária a 

ação desses quatro comportamentos: manusear diversos materiais para 

diferentes finalidades; ler, mesmo que não seja da forma convencional; ouvir a 

leitura de textos lidos por adultos ou leitores autônomos; e, compreender, pois 

lemos para entender a mensagem comunicativa expressa no texto. 

Sobre as propostas curriculares das prefeituras, notamos um avanço no 

que se refere ao trabalho com a leitura na Educação Infantil, assim como 

ocorre no RECNEI. 

 

As propostas analisadas entram no consenso na visão da Educação 

Infantil como “espaço privilegiado para sistematização de saberes para aqueles 

que têm acesso à escola” – proposta curricular de Jaboatão dos Guararapes, p. 

20 – e compartilham a visão de criança como ser histórico e construtor de 

conhecimento. 

 

Em Jaboatão dos Guararapes, a proposta curricular busca vivenciar 

para a Educação Infantil 

 

Um espaço educativo no qual as linguagens das próprias crianças 
sejam reconhecidas como saberes que tanto poderão influenciar na 
organização dos saberes escolares como também sofrerem 
ressignificações através de articulações necessárias entre as 
linguagens escolares e as das crianças, numa preocupação não 
limitada ao conhecimento estritamente científico, mas formação 
integral de sujeitos críticos criativos e amorosos com os semelhantes 
e com os demais seres que constituem a realidade social nas formas 
de atuar e buscar a transformação. (p.21) 

 

Logo, a Educação Infantil é concebida como um espaço de construção 

em que as crianças constroem e ressignificam o conhecimento de forma 

criativa e atuante. Para esse trabalho, a proposta ressalta o papel do professor 

como mediador das aprendizagens, organizando e planejando as situações 

didáticas para um aprendizado satisfatório. 
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Partindo para a explicitação da parte a que se refere a leitura na 

Educação Infantil, a proposta aponta como competências priorizadas para as 

crianças de 4 e 5 anos: 

 

1. Escuta de leituras de diferentes textos, expressando suas 
preferências; 
 2. Leitura de textos de diferentes gêneros, mesmo que de maneira 
não convencional;  
3. Interpretação de diferentes gêneros textuais; 
 4. Realização da leitura com diferentes objetivos: entretenimento, 
consulta, busca de informações;  
5. Desenvolvimento do gosto pela leitura;  
6. Utilização gradativa de estratégias de leitura mais complexas para 
atribuir significados ao texto escrito. (p. 22) 

 

A proposta tem como competências para desenvolvimento da leitura: a 

escuta e a leitura. A escuta se configura por possibilitar às crianças o gosto 

pela leitura, a diferenciação dos gêneros textuais lidos, o processo de 

compreensão e a utilização das diferentes estratégias de leitura, pois, como 

afirma Solé (1998), que devemos ensinar as crianças numa proposta de 

sempre ter objetivos e, nesses objetivos, utilizar diferentes estratégias. A fim de 

atendê-los, é importante para que “(...) com o tempo, elas mesmas sejam 

capazes de se colocar objetivos de leitura que lhes interessem e que sejam 

adequados. (p. 101)”. 

 

Dessa maneira, atividades que favoreçam objetivos (para que ler?) e a 

utilização das diferentes estratégias de leitura desde os anos iniciais da 

Educação Básica possibilitará a construção autônoma dos objetivos que guiará 

o contato com a leitura na sala de aula e na vida social. 

 

Como ponto de destaque das competências, que precisarão ser 

desenvolvidas pelas crianças, está a leitura de textos de diferentes gêneros, 

mesmo que de maneira não convencional. Com essa competência, há uma 

quebra da compreensão de que a criança que ainda não sabe ler não deve ler, 

pois a mesma não conseguirá aprender. 

 

A proposta também expõe os saberes que deverão ser construídos: 
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1. Escuta de leitura de textos diversos;  
2. Manuseio de livros diversos;  
3. Leitura de textos individualmente;  
4. Interpretação de texto. (p. 22) 

 

Nos saberes, também fica claro, no ítem 3, a importância evidenciada 

pela proposta de levar as crianças a ler, mesmo que não leiam com autonomia, 

além da preocupação com a escuta e o manuseio de diferentes gêneros. 

  

O que podemos evidenciar para o fechamento desse tópico é que a 

leitura está presente na vida social e, por esse motivo, é importante na escola. 

Desse modo, como evidencia o RCNEI e a proposta Curricular de Jaboatão 

dos Guararapes, a leitura deve estar presente na Educação Infantil como 

objeto de ensino-aprendizagem, atendendo a diferentes finalidades sociais. 

Através dos atos de manusear, ler, ouvir e compreender, a Educação Infantil 

pode ser um espaço de formação de leitores e é isso que veremos no próximo 

capítulo. 
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CAPÍTULO 3: 

Leitura na Educação Infantil: do que estamos falando? 

São encontradas práticas na Educação Infantil que reduzem a 
alfabetização a uma aprendizagem mecânica, a qual limita a 
criança à execução de tarefas de preparação para a primeira 
série, como se coubesse somente a essa série a 
responsabilidade da alfabetização, o que a descaracteriza 
como um processo contínuo, conforme têm mostrado as teorias 
e estudos recentes (DIAS, 2000, P.98). 

 

 

Falar de leitura na Educação Infantil é retomar um debate sobre qual a 

finalidade dessa etapa de ensino e o que deve ser priorizado para o 

desenvolvimento das crianças pequenas.  

 O que defenderemos, aqui, compartilhando com Luria (1988 apud 

STEMMER 2007), que a história da escrita na criança começa muito antes do 

professor colocar um lápis na sua mão e ensiná-la as letras. Diante disso, a 

Educação Infantil seria um espaço de construção do conhecimento e de 

contínua reflexão sobre a língua. 

Essa defesa se confirma, pois o letramento da sociedade exige para a 

inserção eficaz nesse meio social que a escola deixe de ter um papel 

unicamente de transmissora do conhecimento para propiciar aos indivíduos um 

espaço de construção do conhecimento, como afirmado na introdução desta 

pesquisa. 

 Nesse contexto, a escola tem papel fundamental na formação de 

sujeitos que vivam ativamente na sociedade e que exercem papéis, 

construindo e reconstruindo saberes. A leitura e a escrita entram como 

elementos fundamentais para essa autonomia, pois ler e escrever são práticas 

essenciais à inserção nas situações de interação em uma sociedade letrada. 

A Educação Infantil, nesse contexto, e inserida como o primeiro 

momento da Educação Básica, constitui-se como uma etapa importante na 
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construção e na reflexão da leitura e da escrita, através de práticas ricas e 

diversificadas de uso e contato sistematizado com esse bem cultural. 

Assim, o contato da criança, desde muito pequenas, com diferentes 

materiais escritos e sua participação em situações onde a leitura e a escrita 

adquirem significação são fundamentais para que ela se aproprie desse 

conhecimento, já iniciado mesmo antes da autorização do professor ou da 

escola. 

Para organizarmos a discussão deste capítulo, levantaremos duas 

questões teóricas relevantes: 

1. Alfabetização e Educação Infantil: nesse tópico, abordaremos 
como esses dois eixos se complementam no processo de reflexão da 
nossa língua; 
2. Leitura na Educação Infantil: fundamentaremos a proposta 
defendida nesta pesquisa e apontaremos algumas alternativas 
didáticas de intervenção. 

 

 

3.1. Alfabetização e Educação Infantil 

 

Ensina-se às crianças a desenhar letras e construir 
palavras com elas, mas não se ensina a linguagem 
escrita. Enfatiza-se de tal forma, a mecânica de ler o que 
está escrito que acaba se obscurecendo a linguagem 
escrita como tal. (Vygotsky, 1991; apud Stemmer, 2007, 
pág. 125). 

 

 Como já bastante mencionado em diversas pesquisas, até a década de 

80, falar de alfabetização era uma questão de métodos cuja base era a 

codificação e decodificação dos códigos escritos. A preocupação centrava-se 

na questão: “Qual o melhor método de ensinar meu aluno a ler e a escrever?”  

O aprendizado da leitura e escrita era a aquisição de uma técnica de 

codificação e decodificação, desvinculada de seus usos sociais, com atividades 

centradas na memorização e mecanização dos sons e dos traçados das letras. 

No final dos anos de 1980 e início dos 90, começaram as investigações acerca 

de como a criança aprende. Ela passa a ser vista como sujeito cognoscente, 
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ativo e competente linguisticamente, capaz de construir seu conhecimento na 

interação com o próprio objeto, pois,  

 

(...) a criança constrói hipóteses, resolve problemas e elabora 
conceituações sobre o escrito. Essas hipóteses se desenvolvem 
quando uma criança interage com o material escrito e como leitores e 
escritores que dão informações e interpretam esse material escrito. 
(TEBEROSKY E COLOMER, 2003, pág. 45). 

 

 Atrelado ao pensamento sobre como a criança aprende está a mudança 

de visão sobre o que é a escrita e como ela funciona. Surgem novas formas de 

pensar a língua, que deixa de ser entendida como um código que para sua 

apropriação, seria imprescindível o ato codificador e decodificador dos códigos 

lingüísticos, a fim de se constituir como sistema de representação. 

Atrelado às mudanças de concepção de língua e, com isso, às 

alterações do seu processo de ensino-aprendizagem, vem o conceito de 

letramento que, segundo Britto (2005), foi citado pela primeira vez no Brasil por 

Mary Kato (1986), no livro No mundo da escrita: uma perspectiva 

psicolinguística.  

Com esse termo, o processo de alfabetização se amplia e o Letramento, 

segundo Soares (1998), entra como a competência de viver socialmente 

fazendo uso do bem cultural que é a linguagem.  

A exigência social é que a criança não apenas saiba ler e escrever, 

embora essa autonomia seja importante, mas que saiba fazer uso da leitura e 

da escrita, atendendo às exigências sociais de forma autônoma e competente, 

o que permitirá entrar, de forma eficiente, no mundo da escrita que, segundo 

Teberosky e Colomer (2003), concerne no “contato com o material gráfico 

impresso, que serve para explorar a descoberta dos princípios básicos da 

organização da escrita, suas convenções e suas funções”. (p.83). 

 Entretanto, por muito tempo, não se pensava assim quando se falava do 

contato da criança com a escrita, principalmente, no que se refere à Educação 

Infantil. Até a década de 80, do século XX, tinha-se a concepção de que havia 
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pré-requisitos, os quais se constituíam em um conjunto de habilidades 

perceptuais e motoras, para que a criança pudesse aprender a ler e a escrever. 

Vale ressaltar que,  

 

[...] os tradicionais “exercícios de preparação” não ultrapassavam o 
nível do exercício motriz e perceptivo, quando é o nível cognitivo 
aquele que está envolvido (e de forma crucial), assim como 
complexos processos de reconstrução da linguagem oral, convertida 
em objeto de reflexão. (FERREIRO, 2001, p.101). 

 

Nesse sentido, as classes da Educação Infantil seriam ambientes em 

que o acesso à escrita estaria “proibido” e que, no máximo, o que as crianças 

poderiam ter, seriam as histórias contadas pelas professoras. Cabe a essa 

etapa do ensino uma antecipação da alfabetização: atividades de habilidades 

motoras o que chamamos de “período de prontidão”. 

No entanto, o que vale destacar é que o processo de apropriação desse 

bem cultural, que é a leitura e a escrita, passa, necessariamente, pela 

mediação do outro. Em outras palavras, para que a criança se aproprie da 

leitura e da escrita, é necessário que ela seja alfabetizada. Nesse sentido, o 

papel do professor é fundamental. 

 Nessa discussão, o debate centra-se na questão: alfabetiza-se ou não 

na Educação Infantil? Embora o que deva ser destacado nessa discussão, 

como afirmado no início desse capítulo, não esteja na simples resposta sim ou 

não, mas, nessa defesa, fica evidente a resposta é sim, centrada na reflexão 

sobre o que é a alfabetização. 

 Não defendemos, aqui e nem em nível nenhum de escolarização, o 

processo de alfabetização ancorado na aprendizagem dos códigos, através de 

exercícios árduos e repetitivos de codificação e decodificação dos signos e da 

memorização dos traçados das letras, porque entendemos ser esse processo 

bem mais amplo:  
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Parece claro que o domínio de um tal sistema complexo de signos 
não pode ser alcançado de maneira puramente mecânica e externa; 
ao invés disso, esse domínio é o culminar, na criança, de um longo 
processo de desenvolvimento de funções comportamentais 
complexas. (VYGOTSKY, 1991 apud STEMMER, 2007, p. 133). 

 

 O que precisa ser evidenciado é o ensino da linguagem escrita, já que, 

segundo a autora, a escola infantil se configura como espaço privilegiado para 

o ensino da leitura a e da escrita de forma intencional, planejada e 

diversificada. 

Segundo a mesma autora, pode-se afirmar que os itens a seguir são 

contribuições possíveis para o início do processo de apropriação da leitura e da 

escrita na Educação Infantil: 

1. Fortalecimento da comunicação gestual e oral entre educadores e 
crianças; 

2. A organização do espaço físico que lhes permite interagir com seus 
pares, criando diferentes formas de manifestações através da 
brincadeira; 

3. O contato com livros de histórias, jornais, enciclopédias, 
dicionários, gibis...; 

4. As salas e os espaços externos que se constituem em espaços 
textualizados, elaborados com a cumplicidade das crianças; 

5. A expressão corporal através da música, das dramatizações e do 
faz-de-conta; 

6. A escrita que aparece com significado e funcionalidade para as 
crianças de várias maneiras: na receita do bolo, nas cartas para os 
amigos, no jornal que está sendo elaborado, nos bilhetes e avisos, 
nos convites diversos, nos jogos de palavras, de percurso, bingo de 
letras, na visita ao museu, à biblioteca, ao supermercado etc. 
(STEMMER, 2007, p. 137). 

 

Dessa forma, o processo de Alfabetização entra em qualquer nível de 

forma sistematizada, planejada e contextualizada.  O trabalho com a leitura e a 

escrita precisa ter significado e funcionalidade seja para se comunicar, para 

organizar tarefas e para o espaço físico. E, na Educação Infantil, esse trabalho 

passa a ter ainda mais significado, pois é impossível desvincular as crianças da 

sociedade letrada em que elas estão imersas, sendo inerente o trabalho com a 

linguagem escrita nesses espaços.  
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O que merece ser evidenciado não é se a Educação Infantil é espaço 

para alfabetizar e ensinar leitura, o que devemos nos preocupar e ter clareza é 

como deve se configurar esses momentos, levando em consideração a 

especificidade dessa etapa da educação. É sobre isso que tentaremos dialogar 

no próximo tópico. 

 

 

3.2 – Leitura na Educação Infantil: ler com os ouvidos 

 

Quem lê não olha o outro, mas sim a página. Quem lê 
parece falar para quem escuta, mas aquilo que diz não 
são as suas palavras, mas sim as de um outro. 
(FERREIRO, 2007; p. 60-61) 

 

Que mistério é esse que rodeia a leitura? O que é esse objeto que não 

deixa marcas visíveis de sua execução? Esse espetáculo mágico, como afirma 

Ferreiro (2007), é vivenciado pelas crianças a cada leitura feita pela professora 

e é, consequentemente, imitada pelos alunos, nas salas, através das 

pseudoleituras em que as crianças, no ato de imitação, expressam seu 

conhecimento sobre esse objeto cultural e de aprendizagem no contexto 

escolar. 

A leitura e a escrita entram como elementos significativos e funcionais, 

fazendo parte da rotina da criança, fugindo dos exercícios árduos, cansativos e 

sem sentido de repetição e memorização de letras, sílabas e palavras. Esse 

tipo de reflexão é importante, pois a criança pequena, a princípio, não entende 

a descoberta básica da funcionalidade da escrita, sendo o ato de escrever 

exercido por imitação do adulto. 

Para a criança que frequenta a Educação Infantil desde muito pequena, 

a compreensão da funcionalidade e da importância da escrita será feita de 

maneira muito natural e muito cedo. O mundo da escrita é parte de seu 

cotidiano, não apenas através de estímulos visuais e gráficos, mas como 
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auxiliar importante na própria organização desse cotidiano. As letras são 

elementos da vida das crianças. 

 Stemmer (2007), refletindo sobre o ensino da língua escrita na 

Educação Infantil, afirma que, equivocadamente, criou-se, no meio 

educacional, uma ideia de que o professor não podia ensinar, mas logo tal 

situação foi abolida. No entanto, na Educação Infantil essa ideia teve uma 

repercussão ainda mais grave, pois também de forma equivocada delegou-se a 

alfabetização ao 1º ano do Ensino Fundamental e, dessa forma, os professores 

ficaram sem saber como agir diante das inquietações das crianças. 

Na insegurança do professor, ele, sem saber como agir, oferece 

respostas evasivas, e com outras perguntas, a fim de tentar satisfazer o anseio 

da criança. Porém, o professor, agindo dessa maneira, segundo Clagliari, 1989 

apud (STEMMER, 2007), impede a transmissão do conhecimento, restringindo 

ou até mesmo negando a atividade de ensinar do professor.  

Portanto, devemos ensinar à criança a linguagem escrita, não 

enfatizando a mecânica do ler e do escrever, pois devemos ter a consciência e 

a certeza de que a criança não é um adulto em miniatura e que ela reflete 

sobre o escrito, não como código, mas como um sistema de representação. 

Cabe aos educadores planejar situações e criar ambientes 

alfabetizadores na Educação Infantil, não delegando a responsabilidade para a 

sistematização da leitura e da escrita ao 1º ano do Ensino Fundamental, pois, 

de acordo com Stemmer (2007): “[...] mesmo não possuindo a arte da escrita, 

ainda assim escreve; e ainda que não possa contar, ela conta”. (p. 140). Pois, 

 

é impossível que este tema não esteja presente no cotidiano infantil, 
seja em quaisquer circunstâncias, e com muito mais ênfase no 
interior das escolas de educação infantil onde a existência do mundo 
letrado se intensifica assumindo uma intencionalidade educacional 
específica, (STEMMER, 2007, p. 131) 

 

Na (A) Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96 – LDB - e no 

Referencial Curricular da Educação Infantil (1998) – RCNEI, já se observa um 
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consenso com relação ao objetivo dessa etapa de ensino, como momento de 

integração entre os aspectos físico, emocional, afetivo, cognitivo e social, e que 

nesse processo, a criança deve ser vista como ser completo indivisível e 

construtor do conhecimento. O espaço da Educação Infantil deve ser um 

ambiente que promova,  

 

situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de 
forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das 
capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar com os 
outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e ao 
acesso, pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade 
social e cultural. RECNEI, 1998, pág. 23), 

 

Ou seja, pensar na Educação Infantil é tê-la como uma etapa de uso e 

contato sistematizado com as variadas funções da escrita, para que as 

crianças ampliem suas possibilidades de inserção e de participação nas 

diversas práticas sociais, além de permitir que as mesmas criem hipóteses 

sobre os princípios básicos do sistema de escrita, suas convenções e funções. 

Tendo em mente essa nova visão de Educação Infantil, como um 

momento de construção de conhecimento, e a visão de criança, como ser 

pensante, onde deveria entrar o trabalho de leitura? 

 

Tentando responder a essa questão, indicamos que, nas salas da 

Educação Infantil, deve-se levar às crianças a assumir um papel ativo, 

construindo e desconstruindo valores e conhecimentos sobre o que estão 

escutando ou lendo, através de imagens, e o papel da escola é essencial no 

processo de planejamento das ações, cujas implicações sejam positivas e 

eficientes para a formação do leitor crítico e competente:  

 

Constamos casos de total ausência de práticas de leitura nas salas 
observadas. Este fato muito nos intrigou, já que consideramos que 
tais práticas deveriam ser priorizadas desde a primeira etapa da 
Educação Básica, pois num mundo letrado a leitura é essencial para 
a interação e socialização dos indivíduos em qualquer situação e 
ambiente em que eles estejam. (GUEDES, SANTOS E BRANDÃO, 
2008, pág. 01) 
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Essa afirmação em muito entristece aos que trabalham com educação no 

nosso país. A leitura, tão essencial para as práticas cotidianas numa sociedade 

letrada, está ausente de uma das etapas da Educação Básica. 

Essa constatação, realizada por aquelas autoras, instigou essa pesquisa e 

o que permitiu falar, nesse tópico do capítulo 3, sobre como seria uma prática 

de leitura, na Educação Infantil, de forma a possibilitar um real aprendizado da 

leitura na sala e aula. 

Como constatado anteriormente, a leitura é uma relação de interação entre 

leitor e autor, em um diálogo ativo de ambas as partes. Entretanto, como ler 

com alunos que ainda não leem com autonomia? 

Essa é a questão essencial discutida nesta dissertação: como ler com 

crianças que ainda não leem. No entanto, vale salientar que concordamos com 

os autores citados, que as crianças leem. Essa asserção pode ser confirmada 

à medida que as crianças leem rótulos; no momento em que realizam “leitura” 

de livros para as outras crianças, realizando pseudoleituras; quando 

manuseiam os livros, revistas e fingem ler as palavras que são escritas; temos 

a certeza de que as crianças exercem um ato de leitura. 

Outra constatação do ato leitor, que as crianças da Educação Infantil 

possuem é quando, nos momentos em que ouvem a leitura de um professor, 

realizam inferências e respondem a questões literais e pessoais sobre a leitura 

realizada. 

Entretanto, o que vemos é que a leitura não está sendo, de fato, ensinada 

na sala de aula no Ensino Fundamental e, muito menos, na Educação Infantil. 

Aprender em situações orientadas é importante para que as crianças 

trabalhem e construam seus conhecimentos de forma ativa e planejada. Nesse 

contexto, o papel do professor é fundamental a fim de que as crianças ampliem 

suas apropriações dos conceitos e códigos sociais, de forma individual ou 

coletiva. O professor deve participar como mediador entre as crianças e o 

objeto de conhecimento, constituindo-se no parceiro mais experiente, 

propiciando um ambiente rico e diversificado de práticas educativas e sociais. 
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O professor como mediador desse processo deve propiciar, na 

Educação Infantil, espaços desafiadores e problematizadores, consciente de 

que a criança é um sujeito ativo e que vivencia as práticas de leitura nos 

ambientes informais em que frequenta. 

 Para que isso se torne possível, é necessária a clareza do que significa 

essa etapa na Educação Básica, seus objetivos e especificidades, e o 

planejamento, organizando situações didáticas orientadas, quando afirma 

Teberosky e Colomer (2003) que se deve possibilitar diversas estratégias, 

diferentes tipos de textos com finalidades e objetivos expostos e definidos, e 

formas (leitura realizada por um adulto, pela própria criança), além do 

desenvolvimento, do prazer e da consideração dos questionamentos que 

trazem sobre a língua. 

 

 Uma situação planejada e muito disseminada, nos espaços da Educação 

Infantil, é o momento no qual se conta histórias, podendo ser chamada também 

de Hora do Conto. 

 

 Essa prática de contar histórias para as crianças não é algo novo. 

Comprova Valdez (2007), ao observar publicações de autores nos séculos 

VXIII e XIX, pôde encontrar pistas da “hora do conto” como atividade relevante 

na educação das crianças pequenas. 

 

 Os contos que eram lidos tinham como objetivo ensinar as virtudes da 

boa formação. Priorizavam-se, nessas leituras, textos de cunho moral e tinham 

a finalidade de divertir, oferecer boas lições, primeiros ensinamentos cristãos, 

instruir e moralizar. 

Segundo Valdez, após alguns dados observados de questionários, pôde-

se destacar os seguintes critérios encontrados para a escolha de um material 

para a leitura: 

 

1. Histórias com fundo moral; 
2. Que ensine alguma coisa; 
3. Que acalme as crianças; 
4. Que incentive as boas maneiras (...). (p. 169) 
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 O papel do professor, nesse momento da rotina, é fundamental, pois 

deve ser planejado, pensado e preparado. Selecionar boas leituras, conhecer o 

que está sendo lido, qual o gênero, como será feita a leitura, são algumas 

questões importantes para se preparar esses momentos. 

  

Portanto, pensar na prática e nas concepções desse professor, tentando 

lançar questionamentos e, com isso, provocando discussões e o trabalho em 

busca de práticas que possam contribuir para a formação do leitor é a 

perspectiva adotada nesta pesquisa, que é o ler com os ouvidos 

desenvolvendo comportamentos leitores essenciais para a construção de 

leitores competentes. 

  

Continuaremos essa discussão ao descrever o caminho metodológico 

para a efetivação dessa pesquisa e tentar responder as questões 

problematizadoras levantadas nesta dissertação. 
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2. METODOLOGIA 

Entendendo o percurso 

 

 

Este capítulo tem como norte descrever e explicar o caminho que foi 

percorrido para a materialização dos dados que serão posteriormente 

analisados. 

Como já mencionamos anteriormente, esta pesquisa se propõe a 

analisar as concepções e práticas escolares de leitura de professoras na 

Educação Infantil. Com o intuito de garantir a discussão proposta a partir dos 

dados coletados, abordaremos o processo de efetivação do recolhimento dos 

dados, além da caracterização dos sujeitos analisados e da delimitação da 

amostra e dos instrumentos utilizados. 

 

2.1 – Tipo da pesquisa 

 

Para a realização de uma pesquisa, é necessário que todas as etapas, 

desde os preparativos até a execução, estejam bem articuladas e 

fundamentadas. Nesse sentido, é imprescindível que a metodologia esteja 

compatível com o problema da pesquisa proposto pelo pesquisador. 

O trabalho de campo, na pesquisa educacional, concretiza-se por 

proporcionar descoberta, criação que parte da realidade presente no campo, e 

o pesquisador neste processo necessita de “[...] questionar. Esse 

questionamento é o que nos permite ultrapassar da simples descoberta para, 

através da criatividade, produzir conhecimentos”. (DEMO, 1991, p.52). 

 Nessa perspectiva, o trabalho de campo interliga-se a uma vontade e a 

uma identificação com o tema a ser pesquisado e vivido no campo de estudo.  
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 Interligado a essa parte inicial, é fundamental que, no primeiro momento, 

seja feito o questionamento da realidade que nos cerca, a fim de provocar 

inquietações, o pesquisador começa a refletir e a buscar as fontes que o 

ajudarão a delimitar o seu objeto de pesquisa. Esse momento é de crucial 

importância para desencadear as demais etapas do desenvolvimento da 

pesquisa, pois, com objetivos bem definidos e conscientes do que será 

realizado, o pesquisador terá mais envolvimento e poderá atuar com a postura 

de querer compreender o campo como espaço para novas informações.  

 Pensar dessa forma dificulta o diálogo entre pesquisador e os atores 

pesquisados, o que pode implicar no aparecimento de falsos depoimentos. 

 É, com uma postura investigativa e cuidadosa, no que se refere aos 

aspectos teórico-metodológicos da temática proposta para análise, que o 

campo de pesquisa assumiu o espaço de construção e de confronto de ideias 

que se constrói desde o ato de questionar as temáticas, passando pelo 

levantamento bibliográfico até a entrada, no campo de coleta, e o mergulho nos 

dados. 

Relacionado ao problema dessa investigação, que versa em analisar as 

concepções e práticas de ensino da leitura de professoras na Educação 

Infantil, que organizamos a pesquisa em duas partes interligadas, as quais 

tiveram como base a perspectiva qualitativa:  

1. Observação; 
2. Entrevista;  

 

 

2.2 – Etapas da pesquisa: entendendo o percurso 

Escolha do espaço para coleta  

 

Foram selecionadas 2 escolas (localizadas na Regional 6) da Prefeitura 

de Jaboatão dos Guararapes. 
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A escolha do Município justifica-se por apresentar IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica) como um dos mais baixos, entre os 

municípios de Recife, Olinda, Paulista, Camaragibe e Abreu e Lima. 

Além da escolha do município de trabalho, outra decisão precisou ser 

tomada: a escolha das escolas e, consequentemente, das turmas de análise. 

Essa decisão efetivou-se através da indicação da Secretaria de Educação, 

levando em consideração os seguintes critérios: turmas do último nível da 

Educação Infantil que tenham como docentes professores efetivos e 

disponibilidade para a realização a pesquisa.  

Acreditamos que o primeiro critério merece ser explicado: o Município 

apresenta uma defasagem de professores efetivos em sua rede tendo, por 

esse motivo, estagiários e professores contratados temporariamente, fato muito 

frequente nas salas de aula, o que dificultaria o trabalho de pesquisa. 

Evidenciado e fundamentado todos os critérios de escolha, o campo de 

coleta ficou assim organizado: 

REGIONAL PROFESSORA CÓDIGO PARA 

ANÁLISE 

Regional 6 Professora 1 A 

Regional 6 Professora 2 B 

 

Os códigos auxiliaram a identificar as ações e as falas de cada 

professora analisada, pois o objetivo não é comparar práticas com o objetivo de 

verificar qual a melhor ou pior, mas analisar a rotina de cada professora a fim 

de verificar quais as principais práticas desenvolvidas e que concepções 

norteiam os encaminhamentos e atividades desenvolvidas por cada professora 

em suas respectivas turmas. 
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Instrumentos de coleta 

Primeira etapa:  

Observação 

 

A observação, nas pesquisas humanas e sociais, tem bastante 

relevância dada à possibilidade de promover um contato com os sujeitos, pois 

a observação tem um caráter de promover “um contato pessoal e estreito do 

pesquisador com o fenômeno pesquisado (...) e a experiência direta é, sem 

dúvida, o melhor teste de verificação da ocorrência de um determinado 

fenômeno.” (LUDKE E ANDRÉ, 1986, p. 26) 

As observações foram realizadas no período corresponde aos dias 27 de 

julho e 31 de agosto de 2010. Vejamos mais detalhes no quadro abaixo: 

Tabela (de visitas) com a quantidade de visitas, período e carga horária. 

PROFESSORAS QUANTIDADE     

DE VISITAS 

PERÍODO CARGA 

HORÁRIA EM 

CADA SALA 

A 6 27 à 29 de julho e 

3 à 5 de agosto de 

2010. 

      24 horas 

B 5 25 à 27 de agosto 

e 30 à 31 de 

agosto de 2010. 

      20 horas 

 

Com essas observações, a pesquisadora não assumiu um caráter 

participativo, ficando em atitude de observação e de não envolvimento na 

dinâmica da sala de aula a fim de registrar os acontecimentos da forma em que 

eles foram acontecendo. 
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Para o registro, foi utilizado o diário de campo, no qual foram registradas 

todas as observações pela pesquisadora e uma colaboradora com experiência 

na área da Educação Infantil, que tomou como base de observação as 

seguintes questões: 

 Quais os momentos de trabalho com leitura? Nessa questão foi feito 

o registro, no decorrer das observações, dos momentos em que a leitura 

estava presente, a fim de apontar quais os principais momentos de 

leitura inseridos na prática das professoras.  

 Quais as atividades propostas? Nessa questão, priorizamos analisar 

quais as atividades de leitura vivenciadas pelos alunos, e o registro da 

frequência em que as mesmas acontecem. 

 Quais os encaminhamentos para cada atividade? A fim de verificar 

quais os encaminhamentos de cada atividade, observando como cada 

uma delas foi executada. 

 Quais os recursos utilizados? Nesse momento, verificamos todo o 

material, como os gêneros textuais utilizados; atividades impressas que 

fizeram parte dos momentos de leitura, a fim de observar quais são os 

recursos, a variedade e a frequência em que os mesmos foram 

utilizados. 

Concluída a primeira etapa, partimos para a segunda etapa da coleta, 

com o objetivo de apreender quais as concepções de leitura que norteariam a 

prática docente, e a reflexão de pontos observados na prática de cada 

professora. 
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Segunda etapa: 

 Entrevista  

 

Após a conclusão e o período destinado à observação, planejamos o 

segundo momento da pesquisa, que teve como foco o professor, suas 

concepções e reflexões sobre a sua prática. 

 A entrevista foi de caráter semi-estruturado, pois,  

 

Consiste(m) em perguntas e questões com solicitação para 
complementação posterior por parte do entrevistado, aplicadas a 
partir de um roteiro simples, a fim de proporcionar mais liberdade ao 
entrevistador. Dessa forma é possível coletar informações além das 
inicialmente previstas no roteiro, pois é permitido ao entrevistado 
demonstrar suas próprias opiniões.        (RICHARDSON, 1989, p 35).                                

   

Assumindo o caráter semi-estruturado de entrevista, a entrevista foi feita 

a partir de um roteiro de perguntas com o objetivo de apreender as concepções 

de leitura, propondo questões que objetivam, através das falas, o que as 

professoras pensam sobre a leitura e o seu ensino, utilizando, nesse momento, 

dados da prática de leitura coletados no momento da observação na sala de 

aula. 

O roteiro da entrevista pode ser verificado no anexo 1, desta pesquisa. 

Concluída a etapa de coleta dos dados, partimos para a análise de todo 

o material, a fim de tentar responder as indagações propostas no início deste 

trabalho. 

Antes, traçaremos o perfil das professoras analisadas. 
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2,3 – Perfil das professoras 

 

Para melhor conhecermos as professoras analisadas nesta pesquisa, 

traçaremos o perfil coletado, no momento da entrevista, através da tabela 

abaixo: 

NOME/ 

CÓDIGO 

FORMAÇÃO QUANTO 

TEMPO 

LECIONA NA 

REDE 

QUANTO 

TEMPO NA 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

A Pedagogia 7 anos 11 anos 

B Magistério  8 anos 5 anos 

 

 A professora A (como vimos na tabela) tem formação de Ensino 

Superior, na Universidade Federal de Pernambuco, e tem onze anos como 

professora na Educação Infantil, sendo sete anos na rede de Jaboatão dos 

Guararapes.  

 A professora B tem formação de Magistério e, atualmente, faz 

Matemática na Universidade Federal de Pernambuco. Tem 8 anos na 

Prefeitura de Jaboatão, onde começou na turma do 4º ano e depois foi para o 

5º ano. Tendo passado, inicialmente, uns anos na secretaria da escola, 

ingressou na Educação Infantil. 

Evidenciado o corpus da pesquisa e a exposição de todas as etapas, 

começaremos a análise das propostas curriculares, verificando como 

organizam e propõem o eixo da leitura na Educação Infantil. 
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3. ANÁLISE DOS DADOS:  

O que pensam e fazem os professores? 

 

 

3.1 – Observando as práticas 

 

Como podemos verificar na Proposta Curricular de Jaboatão dos 

Guararapes e no RCNEI, há um avanço na concepção de Educação Infantil e 

uma abertura do espaço destinado à leitura, tendo como ações norteadoras o 

manusear, ler, ouvir e compreender. 

Dessa forma, é necessário que as crianças manuseiem diferentes 

materiais, leiam variados gêneros textuais, realizando as pseudoleituras, 

ouçam leituras realizadas pelo professor sempre buscando a compreensão, 

pois não há leitura sem compreensão. 

É na perspectiva de avaliar, como se configura o trabalho de leitura na 

Educação Infantil, com um olhar investigativo e reflexivo, que tivemos como 

norte as seguintes questões, evidenciadas no capítulo 3 desta pesquisa: 

1. Quais os momentos de leitura?  
2. Quais as atividades propostas?  
3. Quais os encaminhamentos para cada atividade?  
4. Quais os recursos utilizados? 
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As observações foram realizadas no período compreendido entre os dias 

27 de julho e 31 de agosto de 2010 e teve como finalidade coletar os 

momentos de leitura promovidos pelas professoras e vivenciados pelos alunos, 

analisando seus encaminhamentos e recursos. 

De início, vale destacar a rotina seguida por elas nos dias observados. 

A rotina é um elemento essencial na organização e efetivação dos 

planejamentos e ações educativas realizadas na Educação Infantil, pois se 

configura como eixo norteador e organizador, tanto para o professor, quanto 

para os alunos.  

Após todo processo de visitas, pôde-se organizar a rotina das 

professoras, levando em consideração a sequência verificada em cada aula 

analisada, pois as educadoras não expõem as suas rotinas. Dessa forma, 

listamos os seguintes momentos que se evidenciaram cotidianamente nos dias 

de visita: 

PROFESSORA “A” PROFESSORA “B” 

 Recolhimento da tarefa de 

casa; 

 Localização do dia, mês e ano 

no calendário; 

 Cantar; 

 Atividades diversificadas em 

grupo; 

 Lanche; 

 Recreio; 

 Leitura de história; 

 Tarefa de casa. 

 Chamada; 

 Localização do dia, mês e ano 

no calendário; 

 Atividade no grande grupo; 

 Lanche; 

 Recreio; 

 Descanso; 

 Leitura de história; 

 Atividade no grande grupo; 
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Com essa rotina, já podemos verificar, mesmo antes do detalhamento 

das aulas observadas, a presença da leitura no item “história”. Como 

evidenciado no referencial teórico dessa dissertação, esse momento chamado 

de “hora da história”, “hora do conto”, cristaliza-se nas rotinas da Educação 

Infantil como um momento importante na prática cotidiana das instituições. 

 

Entretanto, o que queremos evidenciar nessa pesquisa, são todos os 

momentos em que a leitura é solicitada e como se dá os encaminhamentos. 

 

Com as observações, podemos destacar quais os momentos em que a 

leitura foi utilizada tanto pelas professoras, quanto pelos alunos.  

 

Iniciaremos, então, expondo e refletindo o que foi coletado em cada uma 

das professoras, porque não é intenção a comparação de práticas, mas sim a 

evidência de cada uma delas.  

 

No entanto, algumas práticas serão analisadas em conjunto para que a 

discussão não se torne repetitiva. Dessa forma, faremos a análise de cada 

professora, separadamente, e quando as práticas se aproximarem, serão 

analisadas em conjunto. 

 

Vale lembrar que os nomes das professoras foram omitidos e, aqui, na 

pesquisa, foram identificados pelas letras “A” e “B’. 

 

Começando a análise pela professora A, podemos categorizar as 

situações em que foi utilizada a leitura: 

 
1. Leitura de enunciados; 
2. Leitura de palavras realizada pelos alunos; 
3. Leitura de palavras realizada pela professora; 
4. Leitura de histórias; 
5. Leitura de letras realizada pela professora; 
6. Leitura de imagens realizada pelos alunos. 
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Fazendo uma análise das atividades desenvolvidas da professora B, 

separamos os seguintes grupos: 

 
1. Leitura de enunciados; 
2. Leitura de histórias; 
3. Leitura de nomes; 
4. Leituras de letras realizadas pelos alunos e pela 
professora; 

 

Unindo as situações listadas à rotina das professoras, podemos 

evidenciar os seguintes momentos para posterior discussão de cada 

encaminhamento. A união encontra-se na tabela abaixo: 

 

TIPO DA ATIVIDADE A B 

Leitura de enunciados realizada 

pela professora 

X X 

Leitura de palavras realizadas 

pelos alunos 

X X 

Leitura de palavras realizada 

pela professora 

X  

Leitura de histórias X X 

Leitura de letras realizada pela 

professora 

X X 

Leitura de letras realizada pelos 

alunos 

X X 

Leitura de imagens X  

Leitura de nomes de forma 

coletiva 

 X 

 

O que podemos verificar, até aqui, é que as duas professoras possuem 

momentos de leitura na sala de aula da Educação Infantil. 

 Partiremos, agora, para a análise de cada momento de leitura registrado 

e categorizado. 
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1. Leitura de enunciados realizado pela professora 

A leitura de enunciados foi encontrada na prática das duas professoras, 

em todas as visitas realizadas. Na professora A, toda atividade realizada que 

possuía enunciados era feita a leitura, como podemos observar na descrição 

da aula da professora A do dia 27 de julho de 2010: 

 

Após o momento da música a professora dividiu a turma em 
três grupos (...) o terceiro grupo teve como finalidade a leitura de 
palavras com objetivo de reforço. Com o terceiro grupo, a professora 
leu o enunciado da atividade antes da realização. 

 

 Outro momento, em que essa categoria foi observada, encontra-se na 

leitura da tarefa de casa que aconteceu nos dias (27/07 e 03/08). 

 A professora B também apresentou esse tipo de atividade na explicação 

das atividades, como nos exemplos a seguir: 

Descrição: 25/08/2010: 

 

Após a conversa sobre o dia do soldado, fazendo perguntas sobre o 
que ele faz, retomou algumas profissões e realizou a atividade 
individual sobre elas. Pediu que as crianças pegassem o lápis e fez a 
leitura do enunciado da atividade. 

 

Esse momento se configura como uma das funções da leitura 

evidenciada na vida social, pois utilizamos a escrita com finalidade 

comunicativa buscando o entendimento de questões de interesse do indivíduo. 

Nesse instante, pode-se evidenciar o papel do professor como 

interpretante e do aluno, como intérprete da leitura realizada pelo professor, 

pois, assim como na leitura de histórias, que vai ser evidenciado 

posteriormente, o professor emprestará a sua voz para fazer com que o texto 

se reapresente à criança, e ela, com os ouvidos atentos e aguçados, fará a 

compreensão, utilizando estratégias de leitores competentes e ativos, como a 
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atenção e a escuta ativa dos comandos lidos, e que, posteriormente, serão 

executados pelos alunos. 

Dessa forma, uma atividade que, muitas vezes, não é evidenciada, 

perdendo-se no contexto da prática educativa, parece ser fundamental no 

exercício das estratégias de compreensão leitora, exercendo a finalidade 

informativa da leitura. 

Vale salientar que essa leitura dos comandos é acompanhada da 

explicação, sem uma leitura realizada pela professora.  Essa dinâmica de 

momentos de leitura e de explicação livre é importante, pois as crianças verão 

que, no momento em que a professora lê um pedaço de papel, os sinais 

gráficos têm poderes especiais, pois como afirma Ferreiro (2007), “ao olhá-los, 

simplesmente, se produz linguagem”. (p. 60). E a linguagem que se produz tem 

uma finalidade do autor para o leitor, através de um movimento ativo e 

intencional. 

No entanto, o que percebemos é que esse momento se perde dentro do 

contexto, pois as crianças não são levadas a prestar atenção nessas 

diferenças, e nem o professor evidencia o momento em que o autor do texto 

fala, e o momento em que é o professor que gera linguagem.  

As crianças, nesse momento, olhavam para o papel da atividade e 

muitas, apenas ouviam o que era dito pela professora fazendo a compreensão, 

não necessariamente do texto lido, mas do que estava sendo explicado a partir 

do texto, do qual se misturavam as falas construídas pela própria professora. 

Salientamos que não estamos afirmando que a professora irá chamar a 

atenção das crianças e fará explicações conceituais enfadonhas, no momento 

em que se “diz o que está escrito” e “diz o que está na cabeça”, mas através da 

própria prática. A leitura dos enunciados pode servir de exemplo e exercitar um 

papel leitor, no instante em que se lê e no instante em que se fale, quando o 

suporte não for o texto. 

 

2. Leitura de palavras realizada pelos alunos 
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Essa prática, encontrada na rotina da professora A, teve como finalidade 

o reforço com relação à decodificação das palavras, no momento da divisão 

dos grupos, como podemos verificar na descrição do dia 28/07/2010 e 

4/08/2010, respectivamente: 

 

Após o recreio, a professora dividiu a turma em grupos e cada um 
ficou com um conjunto de palavras. Divisão feita, a professora 
orientou que os alunos teriam que estudar as palavras para depois ler 
com a professora.  

Após o recreio, a professora dividiu os grupos em que as crianças 
ficaram com jogos. O primeiro grupo brincou com um quebra-cabeça, 
outro com um jogo de formar palavras e o terceiro com leitura de 
palavras.  

 

O que podemos verificar, claramente, nessas duas descrições, é o foco 

na leitura de palavras. Mas, que palavras são essas? Em que contexto e com 

que finalidade essas palavras estão sendo lidas? Qual o objetivo de reflexão da 

leitura está sendo evidenciado? 

 Não há, na análise desse momento, um trabalho de compreensão leitora 

que prime com a ampliação e apropriação de estratégias essenciais para a 

formação do leitor e que devia ser privilegiado na Educação Infantil, como a 

busca do sentido geral do texto, a compreensão de questões literais e o avanço 

no sentido inferencial sobre o texto, realizado através de ouvidos aguçados e 

mentes atuantes, realizando a verdadeira leitura, mesmo que ainda não saibam 

ler. 

 O que foi focado, nessa categoria registrada, foi o domínio do Sistema 

de Escrita Alfabética (SEA). 

A decodificação é um elemento na formação do leitor, já que no trabalho 

com leitura, busca-se a autonomia desse sujeito que lê. Mas será que a prática, 

da forma que foi encaminhada, possibilita um trabalho verdadeiro para a 

formação do leitor? Será que uma criança, com quatro e cinco anos de idade, 

vai sentir gosto, um dos objetivos de trabalho com leitura na Educação Infantil 

proposta nos documentos oficiais, pela leitura, buscando de forma gradual a 

sua autonomia pautada em práticas dessa natureza? 
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Observando a professora B, esse momento teve como encaminhamento 

para esse tipo de atividade. Na leitura de palavras, na hora da chamada que 

aconteceu todos os dias, a professora ia escrevendo os nomes dos alunos, 

dividindo em meninos e meninas, enquanto as crianças, a partir da escrita da 

professora, faziam o exercício de reconhecimento dos nomes dos colegas que 

estavam sendo escritos. 

Um exemplo desse tipo de situação pode ser verificado na descrição do 

dia 26/08/2010, quando a professora B utilizou a chamada para introduzir o 

objetivo da aula, que era trabalhar as diferenças das “roupas” das letras, ou 

seja, a reflexão entre letras que são usadas para escrever – cursiva – e as 

letras utilizadas em jornais, revistas – bastão. Vejamos como ela desenvolve 

essa situação: 

 

Professora: “Hoje vamos trocar as letrinhas. A letra “a” só tem essa 
roupa? Elas são todas letras “a” mas com roupinhas diferentes. Tia 
vai pegar o nome de todos vocês e trocar a roupa. O primeiro nome 
é?”  

 

Com essa atividade, podemos perceber o foco no trabalho com as letras 

e, nesse caso, as diferentes formas de escrita das letras. 

Embora, dentro do encaminhamento da atividade, não tenha sido 

evidenciada, pelos alunos, a pista sobre a compreensão e a realização da 

leitura dos nomes escritos no quadro. O momento de leitura, quando as 

crianças conseguiram ler os nomes dos colegas, demonstra o uso de 

estratégias de reconhecimento do que está escrito, mesmo que, para isso, não 

seja realizada a leitura de letra por letra. 

Dessa forma, a professora, a fim de trabalhar leitura, poderia aproveitar 

as pistas colocadas pelos alunos e prolongar a discussão, tentando verificar 

quais as estratégias utilizadas pelos alunos e promover o desenvolvimento das 

estratégias evidenciadas pelos alunos. 
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3. Leitura de palavras realizada pela professora 

 

Esse tipo de atividade foi encontrado apenas na professora A e 

aconteceu em duas visitas realizadas, durante a leitura das histórias, no 

momento do conto, e na leitura das palavras escritas no quadro. Observemos a 

descrição de um dos exemplos no dia 29/07: 

 

Após o momento da música, a professora falou que trouxe letras do 
alfabeto e pediu que a crianças separassem as vogais. Logo após, a 
professora foi lendo as letras e pediu que as crianças dissessem 
palavras que começavam com as letras indicadas. Cada palavra dita 
pela criança era escrita pela professora no quadro e após a escrita, 
(no quadro) realizava a leitura da palavra. 

 

O momento acima descrito tem como objetivo a apropriação do Sistema 

de Escrita Alfabética (SEA), através de um trabalho com a familiarização das 

letras e da construção de novas palavras a partir delas.  

A partir daí, a professora pediu que as crianças lessem as palavras. Mas 

com que finalidade foram lidas as palavras? Para se apropriar do SEA? 

Devemos tomar cuidado para não priorizar, nos espaços da Educação 

Infantil, situações que objetivem a mecânica do ler e do escrever, esquecendo 

que o imprescindível, nessa etapa, não é que as crianças se alfabetizem, lendo 

e escrevendo de forma autônoma, mas que reflitam como o sistema de escrita 

funciona, suas características e funções dentro de um contexto real de uso. 

No que se refere à leitura, a proposta de Jaboatão dos Guararapes 

analisada, afirma que uma das competências priorizadas para essa faixa etária 

é a realização da leitura com diferentes objetivos. Nesse caso, qual seria o 

objetivo desse momento descrito para a criança, se sabemos que para o 

professor essa atividade tem finalidades. 
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Não estamos criticando esse tipo de momento, visto que, na atualidade, 

esse tipo de intervenção, como defende Leal (2004), é fundamental para o 

processo de apropriação do SEA pelas crianças.  

Entretanto, estamos analisando esse momento com crianças de cinco 

anos, dentro de uma etapa específica que tem como principais objetivos o 

incentivo pelo prazer da leitura e o desenvolvimento de comportamentos 

leitores: ler, ouvir, compreender e manusear.  

Dessa forma, esse tipo de momento, da forma como foi encaminhado, 

restringe os objetivos para essa etapa, no que concerne ao eixo leitura:  

 

[...] as crianças vão se familiarizando com os diferentes usos e 
funções sociais dos textos escritos e não simplesmente com letras 
isoladas, sons, sílabas ou palavras soltas. (BRANDÃO E LEAL, 2005, 
p.33). 

 

4. Leitura de Histórias 

 

Esse momento foi o mais encontrado na prática das duas professoras, 

compondo uma situação específica na rotina das mesmas. 

Na professora A, durante os dias de visitas, foram lidos gêneros da 

tipologia narração  – histórias. 

Nesse momento, as crianças eram solicitadas a sentarem no chão, em 

círculo, para ouvirem a história. Vejamos algumas descrições desses 

momentos da professora A: 

 

Após o recreio, a professora solicitou que os alunos sentassem no 
chão para escutarem a história. Lembrou do livrinho de contos que 
estavam escrevendo e relembrou as histórias que já tinham sido 
registradas (A galinha dos ovos de ouro; Rapunzel; Branca de Neve; 
Joãozinho e o pé de feijão).  
Professora: “Qual é a nossa última história? O que tem de 
interessante nesta capa? O que estão comendo? O que tem dentro 
da casa? Qual o nome desta história? Como a bruxa atraiu João e 
Maria?” 
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 Até esse momento da descrição, vemos que a professora tenta motivar 

os alunos retomando a atividade que estava sendo desenvolvida.  

 

Após a recordação dos elementos principais da história, a professora 

realizou perguntas sobre qual seria a próxima história, através de perguntas 

que despertassem o interesse das crianças, mostrando a capa e o título da 

história, tentando levá-las a inferir sobre o conteúdo da história, ativando seus 

conhecimentos prévios, já que a história era conhecida da maioria das 

crianças. A história foi sendo lembrada através das informações da capa e da 

sequência dos fatos evidenciados pela criança. 

 

Seguindo com o momento, após as perguntas iniciais, a professora usou 

a história para ensinar bons costumes, moralizar, ensinar virtudes de boa 

formação, como vemos nessa descrição: 

 

Professora: “Não devemos pegar coisas que estranhos nos oferecem. 
Por quê? Porque pode está envenenado. Devemos ter cuidado e não 
falar com estranhos.”  

 

 Na sequência, a professora começou a leitura e fez algumas paradas 

tentando refletir com as crianças, a partir de questões inferenciais e de 

antecipação com as pistas fornecidas pelo texto. 

 

Professora: “O que será que estava acontecendo que as crianças 
estavam sumindo? O que será que eles estão fazendo? Estão dentro 
da casa? Por que será que a bruxa queria pegar as criancinhas? A 
bruxa estava feliz ou triste? Por que será que Maria estava chorando? 
Onde será que Maria jogou a bruxa? A bruxa é muito rica ou muito 
pobre?”.  

 

 Após a leitura, a professora seguiu com as perguntas sobre o texto com 

questões literais: 

 

“Qual o título? Quais são os personagens? Quantos personagens?” 
 

 Questões contextuais cujo objetivo era situar a história em um espaço, 

chamando atenção para os detalhes das ilustrações e do texto: 
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“- Onde acontecia a história? 
- Casa grande ou pequena? 
- Como era a bruxa (descrevam-na)?” 

 

 Por último, a professora A voltou com as questões literais, mas com o 

objetivo de buscar a sequência temporal dos fatos, o que é importante na 

formação do leitor. 

  

“- O que Maria fez para salvar o irmão?  
- E depois? O que ela abriu para pegar as jóias? 
- Depois eles fizeram o quê? 
- Eles estavam felizes ou tristes?” 
 

 

 Após toda recordação e reflexão sobre a história, a professora A realizou 

uma atividade de desenho. 

 

Professora: “Estão vendo como é para desenhar? Todo mundo vai 
dizer qual o título da história? Que data é hoje? O que vocês vão 
desenhar?”  
 

 Nessa segunda descrição, realizada no dia 27 de julho de 2010, a 

professora A leu para os alunos o livro da autora França, intitulado “A boca do 

sapo”. A partir da descrição, poderemos exemplificar, mais uma vez, a 

utilização das estratégias de leitura.  

Antes da história, a professora iniciou com as seguintes questões: 

 

“- Nessa história o que será que o sapo pode fazer? 
- A boca do sapo é grande ou pequeno? 
- O sapo pode ficar dentro e fora da água. Nós podemos? 
- Eu vou perguntar os animais que falavam com o sapo.” 

 

Após a leitura, a professora fez as seguintes perguntas: 

 

“Qual foi o Primeiro animal? E o segundo? Quem virá agora? 
-[...] E o terceiro? Será que vai aparecer mais algum? 
- O que será que o gato está pensando? 
- Será que está esperando o coelho aparecer? 
- Quais foram os animais que apareceram? 
- Quem será que irá apagar? 
- Quem saiu ganhando? 
Todo mundo falava mal do sapo. Mas quem se saiu melhor? 
- Cada um tem seu jeito assim como nós! 
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- Temos que respeitar a qualidade do outro! 
- Cada pessoa, cada animal tem as sua qualidades! 
- Cada um agora vai desenhar os animais que apareceram na história.”  

 

 A professora B também realiza essa atividade. Observemos um 

momento do dia 3/08, quando a professora lê um texto intitulado “Capoeira”, da 

autora Sônia Rosa. Após a leitura do texto, a professora fez as seguintes 

questões: 

 

 “- Qual o nome do livro? 
- Quem escreveu? 
- Quem ilustrou? 
- O que aconteceu com esse livro, nessa história? 
- Vocês gostaram? 
- Querem que eu conte outra?  
- Segunda foi festa de que? Folclore. 
- Folclore só tem as lendas? Tem as danças, as músicas e teve a 
apresentação de capoeira.” 

 

 Continuando a leitura, a professora B leu outra história intitulada “Um 

tesouro para todos”, do autor Nilton, e realizou as mesmas perguntas das 

leituras anteriores: 

 

 

“Qual o título? Quem é o autor? Quem ilustrou?“ 

 

 Podemos observar, nas leituras descritas, que a professora prioriza as 

perguntas após o texto lido. Analisando-as, vemos o foco nas perguntas que 

têm como objetivo a verificação da lembrança das crianças dos textos lidos, a 

partir da recordação das partes da história, além do título, autor, ilustrador: 

  

Meninos e meninas aprendam a ler com diferentes intenções para 
alcançar objetivos diversos. Dessa forma, além de aprenderem a 
ativar um grande número de estratégias, aprendem que a leitura pode 
ser útil para muitas coisas. (SOLÉ, 1998, p. 42) 
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 Com isso, verificamos que a descrição observada é restrita no que se 

refere à vivência da leitura, em todas as possibilidades de interação e atuação 

por parte do leitor, buscando a compreensão do que é o processo de leitura, 

atribuindo significado ao que está sendo lido/ouvido. 

 Nas descrições acima, observamos afinidade com a proposta de 

Camaragibe, quando ela propõe a promoção e situações diversificadas a fim de 

que desenvolvam diferentes estratégias e habilidades para as diferentes 

finalidades sociais. 

 

 

5. Leitura de letras realizada pela professora 

  

Esse momento foi observado na prática das duas professoras. Vejamos 

alguns desses momentos: 

Professora A: 

Descrição: 29/07 

A professora trouxe letras do alfabeto e pediu para que as crianças 
separassem as vogais. Foi lendo as letras e pediu que as crianças 
dissessem palavras com as letras indicadas.  

 

Professora B: 

Professora: “Hoje eu vou falar de duas coisas. O nome completo. 
Hoje vamos trocar as letrinhas. A letra “a” tem roupinhas diferentes. 
Tia vai pegar o nome de todos vocês e trocar a roupa. 
- O primeiro nome qual é?  
- Vejam que é o mesmo nome com roupas diferentes.  
Pesquisadora: Depois de trocar a “roupa” dos nomes. Perguntou de 
quem era cada nome. Após fez o dos meninos. (mesmo 
procedimento). 
Professora: Tia vai entregar uma folha e cada um vai colocar o nome 
com a letra da nova roupa.” 
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 Reforça-se, nessas descrições, a ideia de uma prática de leitura e 

escrita, como momentos memorizadores de conversão de unidades sonoras e 

gráficas. Qual a finalidade social da compreensão da mudança de roupa? 

 Um ponto, que precisa ser evidenciado, é a leitura feita pelas crianças 

do nome dos colegas da turma escrita no quadro. Isso mostra o grande 

desenvolvimento de estratégias para a leitura dos nomes (percepção da parte 

inicial, tamanho das palavras, letra inicial, etc.). Essa percepção poderia ser 

mais explorada pela professora, porque é um elemento essencial à construção 

para a formação de leitores. 

 

 

 

6. Leitura de letras realizada pelos alunos 

Prof. A: 

“- Cada um vai ganhar um alfabeto e recortar as letrinhas e colar na 
sequência numa folha. 
Descrição: 29/07.” 

 

Prof. B: 

“Professora: Tia falou de algumas letrinhas e vamos ver se vocês 
lembram. 
Quais as letras que vocês lembram? 
 Façam no céu o desenho. 
Criança: - S tia! 
Professora: S eu não dei ainda não! 
- As letras têm uma roupa só? 
- Quais são as roupas? 
Pesquisadora: Foi colocando as “roupas” no quadro e perguntando as 
crianças. 
Professora: VAMOS APRENDER UMA LETRINHA NOVA. O NOME 
DELA É “AGÁ”. VEJAM COMO ELA É! 
H 
Ela tem várias roupinhas. H 
Cada criança foi no quadro fazer a letrinha. 
- Então QUER DIZER QUE A LETRINHA “H” SÓ TEM ESSA 
ROUPA? 
- QUAL A OUTRA? 
- ONDE ESTÁ A OUTRA ROUPA? 
DESCRIÇÃO: 30/08” 
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 Observando as duas práticas, podemos observar, na primeira, o trabalho 

com a sequência alfabética; e, na segunda, o trabalho de recordação das letras 

do alfabeto e a leitura delas, para posteriormente trabalhar a letra “H”.  

No entanto, a discussão atual sobre o ensino da Língua Portuguesa 

deve ter significado e funcionalidade para que se efetive um trabalho que vise à 

formação da proficiência da leitura e da escrita.  

 Da forma como foram desenvolvidas as práticas acima, privilegia-se a 

aprendizagem das letras do alfabeto e a sequência das mesmas, em 

detrimento do trabalho com a linguagem escrita. 

 Veremos, no próximo tópico, como as professoras pensam a leitura, a 

Educação Infantil e como organizam suas práticas, refletindo sobre que metas 

pretendem alcançar no intuito de tentar entender, com mais profundidade, as 

concepções e as práticas construídas pelas professoras analisadas. 
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3.2 – Analisando as falas das professoras 

 

Observamos, até aqui, o que dizem as propostas curriculares e o que foi 

observado da prática das duas professoras. 

O que analisaremos agora são os discursos. O que pensam as 

professoras quando falamos de Educação Infantil e de leitura nesse nível? O 

que é priorizado no planejamento das aulas? Qual a importância e o espaço 

destinado a esse eixo da língua nas turmas da Educação Infantil? 

Para começar, pedimos às professoras que falassem das suas rotinas, 

como organizam suas práticas e qual o espaço destinado à leitura. Vejamos o 

que expõe a professora A: 

“Rotina que eu tenho mesmo é a entrada, que eu canto, que eu 
conto, às vezes, os números com eles, alguma leitura. A partir daí, eu 
vejo como tá a turma e aí eu faço atividades variadas para atender 
alguns grupos ou para atender algum grupo específico. Então, nunca, 
na minha rotina, eu sigo sempre a mesma coisa, nunca na minha 
vida, até porque quando surge um jogo novo, ou quando eu compro 
um jogo novo, ou quando eu compro um texto novo, ou quando de 
repente eu não tenho tempo de fazer um planejamento de uma aula 
naquele dia, mas, às vezes, quando eu chego na sala, eu digo assim: 
eu ainda não dei a aula de Tangram, mas eu já tenho o material, 
porque já fiz o planejamento geral, e geralmente eu já corro atrás do 
material, já deixo guardado, tanto em casa, como no armário. Ai eu 
dou aquele Tangram2 ou aquele jogo, ou aquela leitura.” 

[...] todo dia tem ... eles cantam, se socializarem, todo dia tem uma 
leitura, uma historinha que eu leio pra eles. Às vezes, só simples, só 
uma leitura, pra gente conversar, deleite né? Mas, às vezes, não! 
Essa leitura tem a intenção mesmo de pedir pra eles escreverem, pra 
eles recortarem, pedir a eles pra desenharem, pedir a eles pra 
entenderem a sequência, mas, às vezes, não, aquela leitura ela é 
prazerosa, pra brincar, pra dramatizar. Aí, às vezes, também tem a 
hora do jogo em grupo que é lá fora no patiozinho quando dá pra 
fazer. Ai chega o momento da tarefa de casa, eles pegam a tarefa e 
levam. Aí assim ... uma sequência rígida eu nunca tive na minha sala 
de aula.” 

“[...] eu acho assim com criança pequena, eu acho que você tem que 
privilegiar o que eles mais necessitam, o que elas estão precisando, 
por exemplo, eu tenho um aluno que tá lendo, então ontem o que foi 
que eu fiz, eu fiz várias atividades com esses alunos, [...] então eu 
nunca tenho uma sequência.” 

                                                            

2 Quebra‐cabeça chinês formado por sete peças (cinco triângulos, um quadrado e um paralelogramo). 

Com essas peças, sem sobrepô‐las, é possível formar diversas figuras. 
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A professora B se expôs da seguinte forma: 

 

“Primeiro a gente sempre pega eles no pátio na fila, ai se faz uma 
oração agradecendo, pra que o dia seja belo, quando eu entro na 
sala eu canto um pouquinho, umas duas músicas, aí depois a gente 
vai pro quadro, e chamo de um por um pra eles escreverem o nome 
separando meninos e meninas, depois eu listo a quantidade de 
meninos e a quantidade de meninas, e depois disso a gente faz a 
contagem vê qual é o número maior comparando a quantidade dos 
alunos, a gente faz a terminologia do maior que, menor que, depois a 
gente faz a soma, aí depois a gente vai pro calendário falar qual é o 
mês que a gente está, mostrar o calendário, [...], vê qual é o dia da 
semana, ai eu começo domingo, segunda, até ... o dia que a gente 
está, pra saber qual é o dia da semana, pra eles saberem a 
quantidade de dias da semana. Depois disso, aí eu vou dar o meu 
assunto do dia, aí o assunto do dia tem a leitura não necessariamente 
do livro, mas tem a leitura, pode ser o livro dependendo do assunto. 
Depois do assunto, a gente faz o lanche, vai todos lavar as mãos, 
merenda, depois o recreio. Depois do recreio é que eu vou realmente 
parar pra ler, volta, descansa um pouco, agora a gente vai ler, aí eu 
pego os livros, vários livros. Faço leitura com eles [...] depois distribui 
os livros eles ficam manuseando, depois eu posso fazer uma 
atividade separada ou posso dar jogos pra eles brincarem, jogos 
matemáticos, jogos de quebra-cabeça, tem um monte de jogo. E já tá 
na hora de tarefinha de casa, de explicar a tarefinha, pra eles 
poderem levar pra casa. A leitura eu acho que está na parte do 
pedagógico, quando eu vou explicar o assunto, quando eu trago 
alguma coisa pra ler, como eu tinha dito sobre o negócio de história. 
Na hora da leitura mesmo, na hora do conto, que é a hora realmente 
da leitura, que eles entendem o que é leitura, porque no começo eles 
não entendem que eu to fazendo é uma leitura. E, às vezes, pode até 
ser que eu prolongue mais em relação à leitura, porque, às vezes, 
eles pedem pra ficar contando mais histórias, dependendo do dia eu 
posso prolongar mais na hora do conto.”  

 

Para auxiliar a discussão, dividimos em algumas categorias o que foi 

coletado. Analisaremos cada uma delas. 

 

 

1. Concepções de Educação Infantil 

 

Neste momento, tivemos como objetivo da entrevista, entender a 

concepção de Educação Infantil pautada na seguinte questão: por que ensina 
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na Educação Infantil?  Tentando, a partir das respostas justificar a escolha 

dessa etapa e apreender as concepções que orientam as suas escolhas em 

atuar nessas classes. 

 Vejamos o que responde a professora A: 

“Porque ela possibilita a gente mostrar um leque muito grande às 
crianças, né? Tudo que a gente aprende no curso de Pedagogia bem 
feito, a gente colocando em prática, até os seis anos de idade que é 
uma idade muito importante pra criança, porque várias conexões são 
feitas nesse momento como base pra formação dela como ser 
humano. A formação psicológica dela, formação da auto-estima dela, 
na formação da inteligência dela e eu sou fascinada por desenvolver 
técnicas diferentes, ao estudar conceitos e fazer tipo projetos de uma 
semana, de 15 dias, de um mês, pra aquela habilidade, pra aquela 
criança adquirir aquela habilidade, [...] Então, até os seis anos de 
idade a maior parte das coisas da habilidade que a gente tem de 
aprendizagem a gente tem com a base da educação infantil, então 
por isso que eu sou fascinada. O ano passado eu lutei pra ficar na 
educação infantil [...]” 

 

Podemos ver, na fala da professora A, uma visão de Educação Infantil 

como espaço para a formação integral e o desenvolvimento de habilidades 

básicas para a aprendizagem.  

Essas duas finalidades básicas ratificam as ideias de desenvolvimento 

de habilidades expostas por Antunes (2007) e a da integralidade afirmado pela 

LDB 9394/96. O que devemos ter cuidado com afirmações desse tipo quando 

se refere ao desenvolvimento de habilidades básicas, é não remeter a uma 

concepção de Educação Infantil como um momento pré, anterior, preparatório 

para a aprendizagem que virá a ter. 

O que defenderemos é que a Educação Infantil é um momento de 

formação e aprendizado, numa perspectiva integrada com os demais níveis da 

Educação Básica, visando à criança como ser integral. 

O foco da resposta da professora B parte da visão da Educação Infantil 

como espaço memorizador, de ensino do certo e do errado que precisa da 

intervenção do adulto, fortalecendo seu caráter e sua razão, além dos materiais 

de que afirma gostar muito. Vejamos com as suas palavras: 

“Eu acho que as crianças mesmo, e assim ... o material mesmo, o 
carinho delas, o ensinar o que é certo o que é errado, tipo pode fazer 
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isso não pode, porque não pode, porque eu via muitos professores 
dizendo não, não! E não explicava o não, e isso me deixava doente. 
Tanto é que hoje quando eu digo não, eu tento explicar, na maioria 
das vezes eu explico. [...] E material mesmo, o material das crianças, 
eu gosto muito.” 
 

“[...] (nome da professora) vive dando livros para os meninos lerem, 
vivo mesmo! Porque como eu gosto muito eu quero que eles gostem, 
a criança tem que gostar, eu acredito que todo mundo tem que gostar 
de ler, é uma coisa tão boa.” 

 

2. O que é ler? Concepções de leitura  

Com relação às concepções de leitura expressas no referencial, 

resumimos em três, compartilhado com alguns autores: 

1. Leitura, como decodificação do código; 
2. Leitura, como repositório de mensagens; 
3. Leitura, como processo de compreensão; 

 
 
É baseado nesses tipos que norteamos as falas das professoras. 

Vejamos o que diz a professora A: 

“É o ato de codificar [...] porque no primeiro momento é bom, mas 
também o ato de ver, de tentar imaginar [...], estabelecer relação que 
o personagem tem por outro, porque a gente pode ler só olhando, 
mesmo sem codificar e, a gente pode ler codificando, e a gente pode 
ler ainda, além disso, fazendo inferências, né? Aproximando o escrito, 
associando o escrito, associando a imagem, então na educação 
infantil eu faço a busca de leituras, eu faço a leitura de imagens, eu 
dou historinhas pra eles verem esta imagem e tentar associar com 
alguma palavra que ele já conhece da historinha. O ato de ler pra 
mim é importante, agora existe vários tipos de leitura, principalmente 
na educação infantil.” 

 

A professora afirma duas coisas importantes: a primeira, que leitura é o 

ato de decodificar, aproximando-se da questão da leitura como decifração do 

código. Na segunda, afirmando que, na Educação Infantil, ela busca realizar 

leituras, aceitando, nesse momento, que podem existir leituras sem, 

necessariamente, ter como foco o ensino da decodificação do texto escrito, 

podendo essas leituras ser de imagem, associando com o título da história, e 

palavras que a criança conheça além da realização de inferências.  
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Dessa forma, há uma ampliação da concepção de leitura e a aceitação 

de que o mesmo pode ser trabalhado na Educação Infantil, sem precisar 

passar, necessariamente, pela decodificação do texto escrito.  

É nessa perspectiva que se baseia a nossa defesa de que, na Educação 

Infantil, é importante o desenvolvimento de um trabalho de ensino-

aprendizagem da leitura, baseado no surgimento de comportamentos leitores, 

no planejamento de situações que refletiam sobre as diferentes estratégias 

para a formação de leitores lendo, manuseando, ouvindo e compreendendo. 

Na fala da professora B, referente à pergunta refletida, não pode se 

analisar qual a concepção de leitura que orienta a sua prática. O foco da 

resposta foi o prazer e o trabalho cotidiano de incentivo ao gosto pela leitura. 

Vejamos o que ela diz: 

“Ler é prazer, prazer em todos os sentidos.” 
 

Entretanto, baseado em outras respostas, pode-se afirmar que quando 

se fala em leitura, para a professora B, é o ato de ler o que está escrito, como 

podemos perceber na fala abaixo: 

 

“Eu assim, sempre gostei muito de ler, e eu sei que a leitura é o foco 
de tudo não é verdade? Até porque se você não sabe ler, não 
necessariamente ler por ler, mas aquele ler sem entender sem poder 
argumentar, sem né? Enfim ... Aí é... eu não lia no Ensino 
Fundamental eu chorava, porque eu não lia, porque todo mês tinha 
um livro para ler na escola, e eu não gostava de ler porque o livro não 
tinha figuras, eu gostava de livro colorido, eu não lia. Quem lia era 
minha mãe que me contava a história pra poder fazer a prova. Aí o 
tempo foi passando, ai a minha mãe começou a comprar um monte 
de gibi, que era colorido, aí o tipo de leitura já começava a ler, eu via 
ela de vez em quando lendo, os livros sem figuras, aí eu ficava lendo 
aí ela dava uns rizinhos, [...] e, hoje em dia, eu amo ler e tento passar 
isto pros alunos. Então eu acho que esta idade é a idade do ensinar a 
gostar de aprender, é não travar, como o povo diz, ah travei, não 
gosto de matemática, não gosto de ler. Porque travou, alguma coisa 
travou, o que foi que travou?  “ 
 

“[...] O que mais... eu também gosto de dar aula de História e 
Geografia, porque não é livro de história e geografia, mas pra 
educação infantil é linguagem social, linguagem da natureza. Eles 
sempre pedem, eu sempre boto uma leitura antes, na maioria das 
vezes, ou eu trago um texto ou eu conto uma história, não 
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necessariamente a história do livro, eu conto uma história, aí no meio 
da história eu puxo alguma coisa. [...] Não sei se você presenciou no 
dia que eu falei sobre a África, porque foi na Copa. Eu nem pensei 
que a aula ia render tanto, porque você vai programando uma coisa e 
depois eles vão puxando. Aí, lógico que a gente precisa mais ler pra 
chamar mais né?”   

 

3. Objetivos da leitura nesta etapa 

 

Neste tópico, tivemos como objetivo refletir quais são os objetivos que 

norteiam a prática pedagógica diária. Vejamos o que dizem as professoras. 

Perguntada sobre os objetivos e o que é priorizado nessas classes, a 

professora A afirma que a sua prioridade é a compreensão através da reflexão 

da sequência textual: 

  

“meu objetivo não é fazer eles sair lendo e escrevendo tudo, o meu 
objetivo é entender, fazer eles entenderem que o texto tem 
sequência, que o texto pode ser lido com prazer, com gosto, que 
existem vários elementos no texto, como desenho, como alguma 
palavra que ele conhece pra poder identificar o que será que tá 
dizendo aquele texto, eles não são obrigados a ler logicamente, eles 
têm que estar prontos, ter gosto, querer ver, se encantar, é lindo, é 
ótimo, vamos ver! Vamos folhear, vamos ver se é bonito, quem foi 
que ilustrou, quem fez.” 

 

Quando perguntada sobre como seria um trabalho de leitura na 

Educação Infantil, a professora A faz a seguinte afirmação: 

 

“[...] seria o primeiro momento pegar historinhas variadas que eles 
gostem mesmo sendo historinhas um pouco mais difíceis porque 
precisa dar continuidade com livros mais grossos pra eles irem lendo 
pra ver a sequência dos fatos pra ele entender o ambiente que é feito. 
Quando eu começo a trabalhar história eu trabalho enfocando o 
ambiente, os personagens, quem naquela história esta 
desobedecendo ou não ta desobedecendo, se tem alguma moral na 
história, então, quando a criança começa a compreender eu parto pra 
os desenhos pra eles desenharem o que eles entenderam e também 
a partir da oralidade, porque como ele ainda não ler, mais ele tem a 
capacidade de dedução, de deduzir alguma coisa principalmente 
quando é alguma prática, quando tem vários exercícios, [...].” 
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Pode-se, com essa afirmação, enfatizar a importância referida pela 

professora do ambiente em que se passa a história e o papel da moral no 

processo de trabalho com a leitura. Como atividade pós-leitura, é feita a 

utilização de desenhos para relembrar personagens, sintetizar a ideia central. 

Partindo para a professora B, ela recorda uma prática desenvolvida na 

sala de aula, em que sai do foco da leitura por prazer, para uma leitura com o 

objetivo de buscar informações sobre algum assunto. 

 

“[...] eu trouxe um texto, que não era necessariamente um livrinho 
paradidático, era um livro mesmo, eu acho que era da quinta série, 
falando sobre a África, aí eu li aquele texto pra eles, e depois a gente 
começou a conversar sobre a África, [...] Então eu queria que eles 
soubessem mais ou menos o que acontecia na África, quem eram as 
pessoas que moravam na África, se era perto ou longe da gente, pra 
eles terem a noção de distancia, então eu comecei a contar essas 
histórias. Eles adoraram e gostaram muito, então a gente fez um 
mapa da áfrica bem grande, eles recortaram figuras que eles 
encontraram na revista do que eu falei na aula [...] Então quer dizer, é 
uma leitura, mas é uma leitura mais puxada pra outro foco, que não 
era o foco tipo gostar de ler, mais era o foco tipo pra aprender sobre a 
África, mais tinha leitura, [...] saiu muita reportagem de jornal e eles 
tiveram que manusear o jornal [...].” 

 

Uma outra prática, relembrada pela professora B, é o trabalho com o 

conto e a leitura posterior da mesma história: 

“E eu tô fazendo uma coisa essa semana que eu gostei muito, eu tô 
contando a história sem mostrar o livro, eu leio o livro antes, aí eu 
conto a história. Aí na minha contagem da história você representa 
mais, aí tipo: de repente! Aí eles já olham, aí demonstram. Aí no outro 
dia eu já trago o livro, pra eles verem os livros. Aí eu fiz isso na 
semana passada e eles amaram, eu não sabia que eles iriam gostar 
tanto. [...] eu já gostei porque surgiu a crítica, [...]” 

 

Essa atividade deixa clara a riqueza desse momento, possibilitando à 

criança perceber a diferença entre o contar e o ler (oral e escrito), e como o 

processo de compreensão do texto é aprofundado nesse tipo de prática.  

Então, percebemos o avanço nos objetivos de leitura que fazem parte do 

prazer e amplia para outros objetivos. 
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4. Leitura na Educação Infantil: metas 

 

 

As metas são importantes, pois guiam as situações planejadas na sala 

de aula a fim de atingi-las. Então, a nossa indagação foi: quais as metas com 

relação à leitura na sua turma? Vejamos o que respondeu a professora A: 

                                           

“Que ele entenda o ambiente da história; que ele entenda a 
sequência, que ele entenda a idéia do que se passa que ele entenda 
o que a mensagem ta querendo passar, que ele tenha a capacidade 
de ilustrar a história que ele viu desenvolver a oralidade dele, a partir 
do momento que eu li e eles vão viver a história, recontar a história, 
criar a história, através de texto coletivo, ajudar, saber unir pra onde 
vem a informação e eu dizer a história, o trabalho coletivo entre eles. 
Meu objetivo é fazer com que eles se apropriem realmente do prazer, 
e tenham as ideias e saiba mais ou menos como é o texto como são 
as histórias.” 

“[...] todo o dia tem um destaque, todo dia tem um momento de 
manusear um livro, porque é assim, eu não gosto de ficar repetindo o 
que eles já vivenciaram, eu gosto de tentar ampliar, eu gosto de 
tentar não, eu amplio sempre. Sempre quando eu leio alguma coisa 
nova na revista nova escola, na internet, eu mesma quando vem 
assim na minha cabeça, eu planejo, compro material, adapto os 
materiais que eu tenho, pra eu poder fazer, diferenciando, [...]” 

“[...] o principal é que amplie o nível dele de conhecimento, sobre 
diversos níveis de leitura, diversas habilidades, de perceber a leitura 
em si, de ter o gosto pela leitura, de ter atenção, de saber ouvir uma 
história, de entender que é importante uma história, de entender 
quem escreveu, escreveu porque, escreveu porque quis escrever? 
Ou escreveu porque gosta de escrever? Qual o sentido que tem? 
Qual a importância que tem o livro, qual a importância de conhecer 
vários livros, ler as coisas nos ambientes. Eu acho que o livro 
também possibilita eles escreverem, porque eles vão vendo as 
escritas, as historinhas, escutando, e amplia e eles mesmos vão 
dizendo palavras novas ampliam o repertório deles bastante. A 
percepção, a capacidade de atenção, capacidade de ouvir, a 
capacidade de respeitar quando o outro vai falar [...].” 

 

A professora A expõe as seguintes metas: 

- entender a sequência temporal da história; 

- explorar o ambiente, o contexto em que se passa a historia; 
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- compreender da ideia central da história a partir da oralidade (reconto, 

dramatização) e da escrita (texto coletivo); 

- desenvolver o prazer pela leitura. 

Além desses aspectos, a professora expõe a meta de ampliação do 

conhecimento sobre diversos níveis de leitura, diversas habilidades.  

Perguntada sobre o destaque dado à leitura em sua prática, afirma que o 

destaque é diário, a partir de diferentes situações. 

A professora B, com relação às metas, foca o prazer e, além desse 

prazer, o papel crítico e argumentativo do leitor. 

 

“[...] é ler pra eles a partir do momento quando eu levo, antes de 
começar a ler eu apresento o que é o livro, que existem folhas no 
livro, que existe capa, que existe contra capa, que existe um autor 
que escreveu, que existe uma pessoa que desenhou, que existe uma 
editora que editou, que, às vezes, a história esta um pouquinho atrás, 
ou ela tem uma contra capinha pequenininha que também tem um 
pouco da história, que também tem um pouquinho da história do 
autor. Então eu faço isso no começo pra eles saberem o que é o livro. 
Ai eu começo ... eu vou e pego os livros, eu escolho o livro. No 
primeiro momento eu não deixo eles pegarem o livro, porque eu tento 
pegar um livro que chame bastante atenção, pela experiência 
também, que eu vi que deu certo da outra vez. No começo eles não 
estão habituados a ficarem quietinhos aquele tempo pra ler. Aí eu vou 
escolho o livro e conto a história, eles ficam sentadinhos, aí eu fico 
mostrando a figura e lendo. E tento não interromper, mais às vezes é 
meio impossível, porque uma criança ou outra tira a atenção da outra, 
aí acaba meio que agitando a outra. Eu leio, depois da leitura, ai eu 
vou e peço pra ver se eles lembram o nome do livro, volto o livro todo, 
mostro a capa de novo e pergunto o nome. Então no começo eles 
ficam ... meio que não decoram, não pegam de primeira né? [...] E 
depois da leitura, depois de falar qual o nome do livro, o nome do 
autor, eu peço para eles contarem a história do livro, então eles vão 
recontar. Depois de recontar, se o livro é meio polêmico ou não, 
porque às vezes os meninos são mais agitados do que os outros, ai 
eu tenho que conversar com eles a parte, ou então eu vou 
conversando durante eles fazendo a releitura.” 

 

Para exemplificar, a professora relembra um momento: 

 

“[...] uma vez eu estava lendo um livro sobre capoeira, e teve uma 
apresentação de capoeira aqui na escola, aí todos ficaram morrendo 
de vontade de falar, aquela agonia pra todos falarem ao mesmo 
tempo. Aí, depois que eu li, depois voltei, é claro que todos sabiam o 
nome do livro né, ai depois eu conversei, porque eles falam da gíria, 
da dança. Parou a releitura pra eles poderem falar sobre o episódio 
que aconteceu que eles lembraram, que tem a ver com que a gente 
estava lendo. Às vezes, eu faço isso depois, não necessariamente eu 



83 
 

faço durante, às vezes eu faço depois também porque no começo 
eles ficam meio acanhados pra falar, mas depois todo mundo quer 
falar, ai já fica mais agitados.” 
 
“[...] prazer, é isso que eu quero pra eles, [...] Eu quero que eles não 
sejam aqueles leitores que não saibam criticar, [...] enfim, todo tipo de 
leitura, se informar, se interessar, e poder argumentar sobre isto que 
ele leu, é isso que eu penso no futuro deles.” 

 

 

 

5. Recursos: o que preparo para a leitura? 

 

Como afirmado, no referencial, o planejamento é fundamental para a 

formação de leitores ativos, em todos os níveis da educação. Na Educação 

Infantil, espaço para a formação de comportamentos leitores, é necessário o 

olhar do professor sobre os recursos que serão utilizados nas situações 

orientadas.  

Perguntada sobre os recursos (gêneros textuais) utilizados, a professora 

A afirma que: 

 

“o gênero que mais usei foi o conto de fadas, até porque eu fiz um 
livro sobre o conto de fadas com eles, mais eu uso também narrativa 
também, que é os livros, os livros, aqueles livros normais, os 
didáticos, paradidáticos né? Aqueles livros que contam história do dia 
a dia, ou história de florestas, que não era uma vez, que era conto de 
fadas.” 

 

Questionada sobre os demais recursos, a professora A afirma que: 

“[...] eu uso diversos. [...] eu leio o livro antes, eu sempre leio o livro 
antes, mas assim ... leio o livro com o objetivo de fazer as atividades 
escritas, pra depois eles quando lerem, quando conversar, eles 
pegarem aquela folhinha e colocar os ambientes, o que aconteceu a 
história, se foi mais de um se não foi, que foi mais que ele gostou 
quais são as que ele não gostou o título da história, o que tá 
querendo dizer a história, o que eles acham, então são variados.”  

 

Ampliando a discussão sobre as práticas de leitura, a professora A 

afirma que: 
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“[...] tem momentos de leitura, e tem momento que eu chamo pra 
leitura, principalmente os que precisam [...] até pra compreender 
como eles estão, se eles estão entendendo, se eles estão só 
codificando, [...] Tem uma leitura no quadro, tem a leitura também 
com joguinhos, e eu trago de madeira que eu tenho em casa, e tem 
também as fichinhas que eu coloco. E também eu acho que a leitura 
pode ser coletiva, a leitura pode ser na hora do texto, a leitura pode 
ser na hora de uma brincadeira.” 

 

A leitura está inserida em todos os momentos e para diferentes 

objetivos, como afirma a professora B: 

“não sei é tanta coisa, eu acho que o que eu menos leio ... vou dizer o 
que menos acho que é a poesia, mas ai eu tenho uma falha minha 
que eu não gosto de poesia, por eu não gostar, por eu não entender, 
porque às vezes a pessoa não consegue compreender o que está 
escrito ali, ai talvez eu não esteja passando isto pra eles, é horrível 
dizer isto mas é verdade.” 

 

Como podemos perceber, as professoras procuram, em suas turmas, 

utilizar diversos gêneros a fim de despertar o prazer pela leitura, além do 

manuseio de diferentes materiais. 

Percebemos, ainda, a concepção de Educação Infantil, como momento 

de aprendizado e de possibilidades, e a leitura, como elemento importante no 

desenvolvimento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta dissertação, resultado de um trabalho árduo e prazeroso de 

pesquisa, teve como objetivo refletir as concepções e práticas de leitura de 

duas professoras da Educação Infantil. 

Discutindo a proposta curricular de Jaboatão dos Guararapes e o 

RCNEI, e analisando as falas das professoras pôde-se perceber avanços e 

conexões entre os diferentes instrumentos, no que concerne as concepções de 

Educação Infantil e o papel da leitura nesses espaços reforçando o papel da 

Educação Infantil como espaço de desenvolvimento e construção do 

conhecimento, por parte da criança, e da leitura, como objeto de ensino-

aprendizagem essencial a essa construção. 

O que merece ser destacado, nestas considerações, além do caráter 

educativo, evidenciado e firmado nas concepções analisadas, é a visão dessa 

etapa como um momento específico e singular. Não defendemos aqui uma 
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antecipação do Ensino Fundamental. A Educação Infantil é uma etapa da 

Educação Básica com objetivos e metodologia própria e isso precisa ser levado 

em consideração quando se pensa no trabalho com os eixos. 

Falando do eixo leitura, o que se pretende com relação à Educação 

Infantil, é ver o leitor como interpretante da língua, o que é muito diferente de 

ser um decodificador.  

Nessa perspectiva, a Educação Infantil deve ser vista como uma etapa 

que esteja envolvida na rotina das turmas, com os diferentes objetivos para a 

leitura expressa e difundida na sociedade, buscando a leitura individual, 

mesmo que a criança não saiba ler convencionalmente, e a compreensão de 

textos, como o carro chefe do trabalho de leitura por que perpassa a Educação 

Infantil. 

Entretanto, o que percebemos com bastante ênfase nas práticas foram o 

caráter moralizador e o ensino de boas maneiras como requisitos na escolha 

dos livros, que serão lidos pelas crianças, com a idéia de trabalhar o certo e o 

errado. 

Não observamos a leitura como objeto de ensino-aprendizagem nas 

turmas analisadas, mas sempre como caminho para atingir outros objetivos. A 

hora da história foi o momento mais comum entre as duas práticas e era 

nesses momentos em que se podia observar um trabalho em busca da 

compreensão. 

É necessário que sejam apresentadas aos professores, alternativas e o 

planejamento de situações didáticas orientadas, em que efetivamente se 

trabalhe no intuito de desenvolver os comportamentos leitores: ler em 

diferentes situações e para diferentes finalidades, mesmo que essa leitura não 

seja a convencional; ouvir histórias contadas por um leitor autônomo, com um 

ouvido leitor e com postura de intérprete do que está escrito no papel; 

manusear diferentes materiais a fim de perceber o que a escrita representa e 

que o que se lê é o que está escrito; e compreender o objetivo de todo trabalho 

e prática de leitura, na sala de aula e em qualquer espaço no qual esse objeto 

seja requerido. 
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ANEXOS 

 

Entrevista: 

 

 Perfil das professoras: 

1. sexo; 

2. idade; 

3. grau de instrução; 

4. quanto tempo você ensina? Nesta escola? 

5. Por que você ensina na Educação Infantil? 

6. Quanto tempo você ensina nesta etapa? 

 

 Leitura na sala de aula: 

1. O que é ler? 

2. O que é ser um bom leitor? 

3. A leitura se aprende? Como aprendemos a ler? 
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4. Na Educação Infantil qual a importância da leitura? O que deve ser 

priorizado? 

5. Quais as suas metas em relação ao eixo leitura para a sua turma? 

6. Como você organiza sua rotina na sala de aula?poderia listar as 

etapas da sua rotina? 

7. Qual o destaque dentro da sua rotina para o eixo leitura? Que 

atividades desenvolve? 

8. O que você prioriza quando prepara os momentos de leitura? 

9. Quais os materiais você costuma usar no trabalho de leitura para as 

crianças? 

10. O que você acrescentaria sobre o tema leitura na Educação Infantil? 


	dissertação parte inicial - Patrícia Batista Bezerra
	Dissertaç.

