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Ah, como é importante para a formação de 

qualquer criança ouvir muitas, muitas 

histórias.... Escutá-las é o início da 

aprendizagem para ser um leitor, e ser leitor é 

ter um caminho absolutamente infinito de 

descoberta e de compressão do mundo... 

(ABRAMOVICH, 2008, p. 16).  
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RESUMO 

 

O presente trabalho objetivou investigar os princípios que devem orientar o trabalho pedagógico 

com leitura literária na pré-escola (com crianças de quatro a cinco anos), com vistas a contribuir 

para o desenvolvimento infantil. Para isso foram elaborados os seguintes objetivos específicos: 

a) levantar as características dos textos mais adequados para o trabalho pedagógico com 

crianças dessa faixa etária; b) sistematizar os elementos que devem ser considerados na seleção 

das atividades a serem desenvolvidas de forma a contribuir para o seu desenvolvimento; e c) 

analisar propostas de atividades para o trabalho na pré-escola, envolvendo leitura literária. O 

estudo foi desenvolvido em duas etapas: na primeira foram levantados e sistematizados 

referenciais teóricos sobre literatura e sua contribuição à educação infantil, bem como as 

características do desenvolvimento das crianças de quatro e cinco anos que precisam ser 

consideradas no trabalho com esse público. Na segunda etapa foram selecionadas e analisadas 

atividades envolvendo literatura infantil que foram localizadas em blogs e sites, além de 

experiências de estágio e de participação no Programa de Bolsas de Iniciação à docência da 

própria autora. Metodologicamente orientada pelos princípios da pesquisa sobre a docência, ou 

da professora como pesquisadora, as atividades foram analisadas com vistas a fornecer 

ferramentas a serem considerados no planejamento e no desenvolvimento do trabalho docente. 

As atividades analisadas foram organizadas em três categorias: organização de espaços 

favoráveis à leitura, seleção do acervo e prática pedagógica. Os resultados indicam que há 

muitas possibilidades criativas de trabalho pedagógico com literatura na pré-escola, mas nem 

sempre as atividades desenvolvidas priorizam a qualidade do texto literário e as características 

do desenvolvimento infantil. Apontam para a necessidade de formação sólida para as 

professoras que atuam nessa etapa da escolarização, envolvendo amplo conhecimento sobre o 

processo de aprendizagem das crianças, vasto repertório de textos literários, bem como 

condições adequadas nas escolas em que atuam, incluindo acervo e espaço físico. 

 

Palavras-Chaves: Literatura. Leitura. Pré-escola. Docência.  
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SUMMARY 

 

The present work aimed to investigate the principles that should guide the pedagogical work 

with literary reading in preschool (with children from four to five years), with a view to 

contributing to child development. For this purpose, the following specific objectives were 

elaborated: a) to raise the characteristics of the most appropriate texts for the pedagogical work 

with children of this age group; b) systematize the elements that should be considered in the 

selection of activities to be developed in order to contribute to their development; and c) analyze 

proposals of activities for work in the preschool, involving literary reading. The study was 

developed in two stages: first, theoretical references on literature and its contribution to early 

childhood education were systematized, as well as the characteristics of the development of 

children of four and five years of age who need to be considered in working with this public. 

In the second stage, activities involving children's literature that were located on blogs and 

websites were selected and analyzed, as well as internship experiences and participation in the 

Initiation Grants Program. Methodologically guided by the principles of research on teaching, 

or the teacher as researcher, the activities were analyzed in order to provide tools to be 

considered in the planning and development of teaching work. The activities analyzed were 

organized in three categories: organization of spaces favorable to reading, selection of the 

collection and pedagogical practice. The results indicate that there are many creative 

possibilities of pedagogical work with literature in preschool, but the activities developed do 

not always prioritize the quality of literary text and the characteristics of child development. 

They point to the need for solid training for the teachers who work in this stage of schooling, 

involving a wide knowledge about the process of learning of children, a vast repertoire of 

literary texts, as well as adequate conditions in the schools in which they work, including 

collection and physical space. They point to the need for solid training for the teachers who 

work in this stage of schooling, involving a wide knowledge about the process of learning of 

children, a vast repertoire of literary texts, as well as adequate conditions in the schools in which 

they work, including collection and physical space. 

 

Keywords: Literature. Reading. Pre school. Teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No livro Literatura Infantil Gostosuras e Bobices Fanny Abramovich relata que o seu 

primeiro contato com a magia das histórias ocorreu quando ela era pequena, por meio da voz 

de sua mãe, num ritual diário, sempre antes de dormir. Refletindo sobre suas memórias dei1 

conta que, diferente da autora, eu não ouvi muitas histórias na infância, nada parecido me foi 

proporcionado. Isso não foi possível por vários motivos e circunstâncias enfrentadas por minha 

família. Recordo que na minha infância meus pais se separaram e minha mãe precisou trabalhar 

para sustentar seus seis filhos.  

Não tínhamos o hábito de ler em casa e nem condições de comprar livros. Na velha 

estante da sala guardávamos livros didáticos adquiridos na escola, algumas revistas e a Bíblia. 

As poucas histórias que ouvi na infância foram por meio dos meus professores, porém não me 

recordo de nenhum projeto de leitura que tenha sido algo significante e que tenha permanecido 

em minha memória. 

Embora eu não tenha crescido num ambiente no qual eu pudesse ouvir e manusear 

livros, algo de que me lembro é que, desde pequena, sempre quis ser professora. Confesso que 

não entendo de onde veio esse desejo. Por volta dos sete anos minha brincadeira predileta era 

reunir meus irmão e primos no quintal de casa, embaixo das mangueiras, para brincarmos de 

“escolinha”. Eu sempre fui a professora. Portanto eu sempre me dedicava em organizar todo o 

ambiente. Separava, com a ajuda dos meus irmãos mais velhos, uma tábua grande com vários 

tijolos embaixo que servia de banco onde os alunos sentavam e a parede da casa era usada 

como quadro negro. Era trabalhoso apagar as repetidas atividades envolvendo vogais, 

consoantes e números, escritos com giz branco. E por falar em giz, estes eram restos que eu 

rapidamente recolhia do chão da minha sala de aula, assim que a professora os descartava.  

Quando eu terminei o ensino médio ainda sonhava em ser professora, porém esse sonho 

foi procrastinado, pois havia a necessidade de trabalhar para ajudar minha família.  

O ano de 2015 começou bem diferente, mal pude acreditar quando vi meu nome na lista 

de aprovados no curso de Pedagogia da Universidade Federal de Rondônia (UNIR). Demorei 

para acreditar que havia conseguido, após ter estudado durante noves meses em um cursinho 

preparatório, uma vaga no curso de formação para professores.  

                                            

1 Utilizaremos a primeira pessoa do singular apenas na introdução, uma vez que se trata da seção em que 

justificamos a relação pessoal com o tema e os motivos para a escolha.  
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Depois de quase 17 anos fora da sala de aula, fiquei um tanto ansiosa e até insegura, 

porém, lembrei que sempre foi meu sonho ser professora e foi esse fato que me motivou a lutar 

e jamais desistir. E foi também a consciência da dificuldade de alcançá-lo que me levou a 

buscar alternativas para recuperar o tempo perdido.  

Logo nos primeiros meses na universidade descobri que por meio do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) eu poderia atuar em sala de aula antes 

mesmo de ser professora. Então eu realizei minha inscrição no programa e passei por todas as 

etapas, sendo aprovada para participar do programa. No meu primeiro dia em sala de aula, 

confesso que mal pude acreditar que aquele antigo sonho de ser professora, agora era real e 

estava em processo de construção.  

A experiência vivida no PIBID foi responsável pela minha inserção no mundo da leitura 

literária e permitiu minha aproximação com os livros infantis. A cada semana realizávamos 

círculos de leitura, principalmente com alunos da pré-escola com os quais sempre me 

identifiquei. E foram dessas vivências que surgiram as inquietações que orientaram a realização 

deste trabalho de conclusão de curso (TCC). Já havia percebido o prazer que as crianças 

sentiam quando contávamos histórias, quando líamos para elas. Entretanto, o trabalho realizado 

ainda era muito intuitivo, sem fundamentação específica. Então escolhia as atividades pelo 

gosto que elas despertavam em mim e não conseguia justificar porque elas eram importantes 

para as crianças.  

Quando defini o tema do TCC fui desafiada a pensar de forma mais sistematizada sobre 

o que sabia e fazia e, com ajuda da orientadora elaborei a seguinte pergunta orientadora que 

guiou todo o percurso de elaboração desse trabalho: como a leitura literária pode fazer parte do 

trabalho pedagógico na pré-escola (crianças de quatro a cinco anos) de forma a contribuir para 

seu desenvolvimento? 

A temática da leitura literária na pré-escola parece um tema muito trabalhado, entretanto 

durante minhas vivências nas escolas, percebi que essa questão ainda é um problema, pois o 

interesse inicial das crianças pelas novidades, pelo imaginário, pela fantasia vai sendo 

substituído pelo desânimo ocasionado pelas atividades obrigatórias que seguem os momentos 

de prazer de um texto literário.  

Por acreditar e reconhecer o poder de envolver que uma leitura, tanto lida como contada, 

exerce sobre o imaginário de uma criança, levando-a a conhecer lugares, experimentar 

sensações, despertar sentimentos e emoções durante a leitura, considero primordial estudar essa 
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temática a partir do pressuposto de que a leitura literária deve ser considerada um trabalho com 

arte.  

Ao despertar o gosto e o prazer pela leitura, é possível contribuir para a formação do 

futuro leitor, mas para isso, o trabalho a ser desenvolvido precisa considerar, tanto as 

características do texto literário, quanto a etapa de desenvolvimento em que se encontram as 

crianças que frequentam a pré-escola.  

Ao fazer essa investigação, como trabalho de conclusão de curso, esperava dar 

continuidade à minha formação docente, por isso busquei formas de aprofundar o que sabia 

sobre o tema e também ampliar esses conhecimentos. Por isso a escolha metodológica da 

pesquisa docente, denominada por alguns como pesquisa sobre a própria prática, ou formação 

da professora como pesquisadora, foi uma escolha tão importante.  

O trabalho está organizado da seguinte forma: inicialmente são apresentados os 

conceitos de literatura e de literatura infantil. Aborda também a inserção da leitura literária na 

educação infantil e alguns aspectos a serem considerados no trabalho com literatura na pré-

escola (seção 2). 

Na terceira seção são apresentadas algumas contribuições da psicologia histórico-

cultural para a compreensão do desenvolvimento infantil que são extremamente relevantes para 

orientar o trabalho docente com a faixa etária de quatro e cinco anos, público atendido pela 

Pré-escola.  

Na quarta seção são apresentados os objetivos e os procedimentos metodológicos que 

orientaram a pesquisa.  

Os resultados são apresentados na quinta seção que compreende a análise das atividades 

pedagógicas, considerando a organização de espaços favoráveis à leitura, a seleção do acervo 

e a prática pedagógica dos/as professoras  

Por último são apresentadas as considerações finais. 

  



13 

 

 

2 LEITURA LITERÁRIA NA PRÉ-ESCOLA 

 

Literatura é conceituada, na visão de alguns autores, como sendo arte literária. Portanto, 

um texto literário é considerado uma expressão artística de diferentes povos em determinada 

época, pois nele o homem se expressa por meio da palavra. Nas palavras de Costa (2013, p. 64) 

 

A literatura é a arte da palavra e, como tal, tem na linguagem verbal sua 

matéria-prima. Os efeitos causados pelos textos literários, tal como emoções, 

reflexões e percepções em geral, só podem tornar-se acessíveis aos leitores 

por intermédio das palavras escritas ou orais (no caso da literatura não 

escrita), da poesia popular, da contação de histórias e de outras formas orais.  

 

Para Abramovich (2008, p. 148) “[...] ...literatura é arte, literatura é prazer...[...]”. Costa 

(2013, p. 10) segue nesta mesma linha de pensamento postulando que os textos literários 

possuem em seu bojo a arte e apresentam um feitio próprio e particular e destaca a presença de 

algumas características específicas e peculiares da natureza desses textos.  

 
[...] a literatura se apresenta como uma instituição do pensamento e da arte 

que tem formato próprio e específico. A linguagem literária tem a ver com o 

inconsciente, com a produção do real e com a palavra em estado de arte. [...] 

O leitor procura neles conhecer modos diferentes de olhar e entender a 

realidade [...]. 

  

Com relação à literatura que se apresenta destinada às crianças, Coelho (1997, p. 24) 

enfatiza que esses textos também apresentam em sua essência a arte: “A literatura infantil é, 

antes de tudo, literatura; ou melhor, é arte: fenômeno de criatividade que representa o mundo, 

o homem, a vida, através da palavra. Funde os sonhos e a vida prática, o imaginário e o real, 

os ideais e sua possível/impossível realização...[...].” Assim, podemos considerar que um texto 

literário apresenta elementos que possibilitam mobilizar o imaginário pois “Sabemos que o 

termo literatura é aplicado para distinguir e classificar textos de escrita imaginativa”. (COSTA, 

2013, p. 15). 

Abrantes (2011) apresenta algumas reflexões acerca da origem da literatura infantil2 e 

explica que em seu surgimento ela esteve comprometida com finalidades pedagógicas, ou seja, 

era utilizada nas escolas, servindo aos interesses da educação. Este fato despertou muitas 

                                            

2 Embora alguns autores discordem de que haja uma literatura escrita para crianças, adotamos esta 

denominação por ser recorrente na área. 
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críticas por parte dos estudiosos da literatura, o que levou muitos a, inclusive, não a 

considerarem como arte, sendo classificada como um tipo de arte menor.  

Segundo Lajolo e Zilberman (2007), o que poderia definir se uma literatura foi escrita 

para crianças pode estar relacionado ao modo como a realidade está exposta nesses livros. Elas 

enfatizam que é importante considerar que quem escreve esses textos são adultos e estes, 

segundo as autoras, poderiam determinar a forma como a criança deve ver o mundo, 

desconectados da realidade. As autoras chamam a atenção para o fato de que, se tratando de 

uma obra de ficção, o escritor pode usufruir da imaginação para extravasar os limites do que é 

real. Sendo assim ele idealiza em suas narrativas a representação de mundo imaginado e, 

portanto, melhor. 

Na visão de Cunha (1999) a história da literatura infantil surge no início do século XVII, 

período no qual a criança começa a se destacar como alguém que apresenta necessidades e 

características distintas dos adultos. Portanto, necessitava de uma educação exclusiva que a 

preparasse para o futuro. 

Nessa mesma linha de pensamento, Lajolo e Zilberman (2007) acrescentam que os 

primeiros livros destinados ao público infantil foram produzidos no final do século XVII e 

durante todo o século XVIII; afirma que antes desse período não há registros de textos 

destinados às crianças, pelo fato de não existir um conceito e nem uma visão definida de 

infância, com todas as especificidades dessa faixa etária. Nessa perspectiva, as crianças eram 

consideradas como adultos, sendo assim, não havia uma literatura destinada a este público. Nas 

palavras de Zilberman (1985, p. 98): 

 
A literatura para crianças e jovens expande-se como gênero literário a partir 

do momento em que a infância passa a ser considerada não apenas uma faixa 

etária diferenciada, mas também um período da existência com características 

singulares, que requer cuidados especiais e atendimento particularizado. Isto 

não transcorreu antes do século 18, na Europa e do século 20, no Brasil. 

 

Em Oliveira (2008) entendemos que, nessa época, a literatura que circulava trazia como 

objetivo a propagação de normas comportamentais e de boa conduta aos seus leitores. Portanto, 

essas obras literárias eram usadas como instrumentos pedagógicos a serviço da escola e tinham 

a finalidade de moralizar e até manipular as crianças, de acordo com os desejos daquela 

sociedade. Essa constatação é evidenciada nas palavras de Lajolo (1993, p. 22). 

 
É essencial, por exemplo, compreender que literatura infanto-juvenil é um 

produto tardio da pedagogia escolar: que ela não existiu desde sempre, que, 

ao contrário, só se tornou possível e necessária [...] no momento em que a 

sociedade (através da escola) necessitou dela para burilar e fazer cintilar, nas 
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dobras da persuasão retórica e no cristal das sonoridades poéticas, as lições 

de moral e bons costumes [...].  

 

Em seu discurso crítico, a autora segue enfatizando que na sua origem a literatura 

infantil era utilizada nas escolas, pelos professores, como forma de doutrinação. Em suas 

palavras: “É possível considerar, por exemplo, que a literatura infantil mais antiga era 

conservadora, porque inculcava comportamentos e atitudes de passividade nas crianças, 

preconizava obediência aos pais e submissão aos mestres.” (LAJOLO, 1993, p. 27).  

Lajolo e Zilberman (2007, p. 17) afirmam que os contos de fadas, tão conhecidos na 

contemporaneidade, eram histórias folclóricas narradas pelos camponeses no final do século 

XVII e redigidas por Perrault. As autoras chamam a atenção para o fato de que esses contos de 

fadas não eram classificados para um público específico, na sua origem não havia tal indicação: 

 
Na história da literatura infantil europeia, são muitos os exemplos de obras, 

hoje consagradas clássicos para a infância, que, na sua origem, não 

mantinham essa determinação de público, Robinson Crusoé e Viagens de 

Gulliver são exemplos que ilustram a tese aqui colocada.  
 

Há de se considerar, que desde o seu surgimento na Europa a literatura apresentou como 

uma das características marcantes, aspectos do mundo agrícola, cenário no qual as ações dos 

personagens aconteciam. Essa constatação se deve pelo fato de muitas histórias terem sua 

origem no folclore, pois podemos observar que muitas produções nacionais literárias retratam 

ambientes como sítios, fazendas e chácaras. As histórias estão repletas de personagens que 

apresentam características humanas em animais.  

No Brasil, a literatura infantil, de acordo com Lajolo e Zilberman (2007. p. 21) só veio 

surgir muito tempo depois, aproximadamente no início do século XX, embora ao longo do 

século XIX se encontrem alguns registros de obras com características que agradam às crianças.  

 
[...] oficialmente em 1808, a atividade editorial no Brasil, começam a 

publicar-se livros para crianças; a tradução de As aventuras pasmosas do 

Barão de Munkausen e, em 1818, a coletânea de José Saturnino da Costa 

Pereira, Leitura para meninos, contendo uma coleção de histórias morais 

relativas aos defeitos ordinários às idades tenras, e um diálogo sobre 

geografia, cronologia história de Portugal e história natural.  

 

Segundo Lajolo e Zilberman (2007) a literatura destinada a crianças que surge no Brasil, 

por meio de traduções e adaptações, era oriunda de histórias europeias. A questão do idioma 

nas edições de histórias portuguesas, a escrita, por exemplo, se mantinha num português de 

difícil compreensão para as crianças brasileiras. Havia queixas pela ausência de produção 

infantil originalmente nacional.  
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Lajolo e Zilberman (2007) relatam que Monteiro Lobato, demonstra uma certa 

preocupação em escrever para crianças, porém, numa linguagem que lhes despertasse o 

interesse. E a partir de 1920 ele se destaca no cenário das produções de textos infantis. Segundo 

Oliveira (2008, p. 75) “Sua irreverência e agudez de pensamento rompem com uma estrutura 

moralista de fazer literatura”. 

Em 1921 Monteiro Lobato escreve a obra intitulada Narizinho Arrebitado. É importante 

destacar que muitos livros desse autor foram utilizados nas escolas, pois havia uma 

preocupação que seus textos além de ensinar também educassem. Lobato é reconhecido como 

o precursor de um estilo literário lúdico, imaginativo, onde o real se mistura à fantasia, num 

jogo de faz de conta. Lobato publica muitas outras obras, que o consagraram como um escritor 

de histórias para crianças. (LAJOLO; ZILBERMAN, 2007). 

Oliveira (2008) destaca que os escritos de Lobato possuíam uma linguagem cotidiana, 

original, criativa, repleta de realidade e sentimentos. Assim, ele apresentou uma capacidade e 

maneira incomparável de se comunicar que fascinaram tanto as crianças como os adultos. Para 

Cademartori (1987, p. 51) “Monteiro Lobato cria, entre nós, uma estética da literatura infantil, 

sua obra constituindo-se no grande padrão de texto literário destinado à criança”. 

Diante do exposto é possível dizer que Lobato iniciou um período de renovação da 

produção literária brasileira. Muitos escritores, da nossa atualidade, se inspiraram em suas 

obras. Segundo Silva (2009. p. 106) 

 
Lygia Bojunga, Ruth Rocha, Ana Maria Machado, vozes pioneiras e 

premiadas da Literatura Infantil contemporânea que se lançaram no mercado 

nos anos 70. Como Lobato, muitos dos novos escritores têm respeito para com 

os jovens leitores, apostam na sua inteligência, acreditam que vale a pena 

estimulá-los a pensar, a discutir, a ver a realidade com um olhar crítico.  

   

Conforme a afirmação acima, podemos notar que muitos outros escritores surgiram no 

mercado nacional, com isso, houve um aumento na produção de obras literárias com 

características que agradam ao público infantil. Nas palavras de Costa (2013, p. 96) 

 
Entre os textos escritos à disposição das crianças no período escolar, há uma 

produção específica, pensada, feita e voltada para atendimento dos interesses 

e as necessidades das crianças. É a literatura infantil, que reflete, como toda 

literatura, a história, a ideologia, os costumes, as atitudes, as crenças, o 

inconsciente coletivo e a cosmovisão da cultura de um povo. 

 

Em tese, as obras literárias que agradam as crianças apresentam características que 

atraem a atenção e despertam o interesse, pois foram pensadas com este objetivo.  
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2.1 INSERÇÃO DA LEITURA LITERÁRIA NA PRÉ-ESCOLA 

 

É preciso considerar as especificidades de um texto literário que o diferenciam de outras 

produções. Como no caso dos textos científicos, que se ocupam em descrever a realidade por 

meio do raciocínio lógico, diferentemente os textos literários dedicam-se a construir a realidade 

apoiando-se na imaginação.  

A leitura de um texto literário, portanto, é diferente de uma leitura informativa, 

científica ou de uma notícia. Estes textos exigem outras formas de abordagem e quando nos 

referimos a leitura de literatura para as crianças, por exemplo, consideramos que esta requer o 

uso de alguns mecanismos para que não perca a essência de um texto artístico que mobiliza a 

imaginação num jogo de faz de conta. Arce e Martins (2007) explicam que é preciso, portanto, 

incentivar a prática de ler histórias no dia a dia das crianças na educação infantil, mas essa 

atividade, embora aparentemente simples, deve ser antecipadamente planejada e preparada pelo 

professor. 

Para Abramovich (2008, p. 24) “Ouvir histórias é viver um momento de gostosura, de 

prazer, de divertimento dos melhores...É encantamento, maravilhoso [...]”. O momento da 

leitura deve ser mágico e encantador. Para que isso ocorra a professora3 deve se preocupar 

antecipadamente com a escolha da história e, em como fará a leitura, de modo a mergulhar no 

texto de forma a transmitir com fidelidade toda emoção contida na narrativa. Nessa perspectiva 

“[...] a sala de aula é espaço privilegiado para produzir o gosto pela leitura e o intercâmbio da 

cultura literária, podendo contribuir para o desenvolvimento de diálogo saudável com o 

destinatário mirim". (ABRANTES, 2011, p. 191).  

A educação infantil é considerada a primeira etapa da educação básica e está dividida 

em dois segmentos: a creche, que atende crianças de zero a três anos e a pré-escola, com 

crianças de quatro a cinco anos. O período pré-escolar, para muitas crianças, pode representar 

o primeiro contato com uma instituição de ensino e cumpre um papel importante na formação 

do aluno como futuro leitor, por compreender um período que antecede a alfabetização. O 

professor deve inserir nas suas práticas diárias o contato com a leitura, como uma forma de 

prepará-la para a fase seguinte. Nas palavras de Rego (1995, p. 60) 

  
Se for oferecido à criança desde o seu ingresso em classes de pré-escolar, 

conforme se está propondo, um contato diário com as atividades de leitura e 

                                            

3 Em respeito às mulheres, que são maioria na docência na educação infantil, usaremos o feminino para nos 

referirmos às professoras. 
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escrita, a alfabetização será transformada num processo ameno e 

descontraído, evitando-se as atuais roturas existentes, na prática pedagógica, 

entre a preparação para a alfabetização e a alfabetização propriamente dita. 

 

A autora segue explicando, do contrário, se uma criança na pré-escola tiver pouco 

contato com textos escritos, ela poderá apresentar, inclusive, dificuldades na fase da 

alfabetização, tanto na interpretação como na produção de seus textos. 

O Referencial Curricular Nacional para a educação Infantil (RCNEI) é um documento 

que foi elaborado a partir da necessidade de orientar as professoras que atuam na educação 

infantil sobre temas importantes como: conteúdos, objetivos e orientações didáticas. Apresenta 

como objetivo principal apoiar, com sugestões, a professora em sala de aula com seus alunos 

durante a realização de suas práticas pedagógicas.  

O RCNEI (1998) está classificado em eixos de trabalho e a leitura literária está inserida 

no eixo que contempla linguagem oral e escrita. Segundo o referencial, os profissionais de 

educação infantil terão que realizar atividades que desenvolvam a linguagem com os alunos. 

Estas atividades devem contemplar: entrar em contato com a linguagem escrita por meio do 

manuseio de livros, em várias situações; ouvir histórias lidas pelo professor e liberdade no 

momento de escolha de livros para seu deleite.  

Para que a professora cumpra com essa recomendação do RCNEI (1998), ela deve 

mobilizar algumas ações, como: organizar a sala de aula, de modo que todos fiquem 

confortáveis durante a leitura. Também é necessário selecionar os livros e estes precisam estar 

organizados de forma que facilite o contato, tanto do professor como dos alunos.  

Porém, não basta a professora criar momentos diários em sala de aula nos quais 

desenvolverá atividades diversas de leitura, ela precisa também compreender seu papel como 

mediadora no qual deve considerar que nem sempre o enredo da história será determinante para 

que a criança escolha um determinado livro. Segundo Rego (1995, p. 54) “É muito importante 

para as crianças dessa faixa etária poder visualizar o livro. São, sobretudo as gravuras, que 

inicialmente exercem maior atração. Só aos poucos o conteúdo da história vai se tornando mais 

saliente para elas”. 

Muitos livros ficam dentro de caixas, guardadas em prateleiras, longe do alcance das 

crianças, dificultando o acesso. É necessário, portanto, a professora priorizar a organização do 

acervo de livros de sua sala. Costa (2013) enfatiza a necessidade de criar espaços destinados à 

leitura como um instrumento que irá potencializar as atividades rotineiras de leitura. Nesse 

sentido, as crianças vão compreendendo, no dia a dia, que tais atividades são engrandecedoras 

e agradáveis. O autor defende que, desde o ingresso da criança na escola ela precisa ser exposta 
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ao contato diário com histórias de variados gêneros lidas pela professora ou ainda apresentadas 

em livros. Estes devem estar organizados de forma que possibilitem a visão e o manuseio por 

parte dos alunos.  

Recomenda-se que as professoras organizem um cantinho da leitura. Neste espaço 

poderão realizar atividades diárias de leitura com seus alunos. No cantinho destinado à leitura 

a professora poderá fixar na parede prateleiras de compensado ou ainda uma opção de menor 

custo, são as cortinas com bolsões, assim os livros, além de ficarem organizados, permanecerão 

visivelmente expostos proporcionando, dessa forma, autonomia aos alunos no momento da 

escolha de um livro.  

 
Os cantinhos de leitura, atrativamente organizados e frequentemente 

visitados, tanto pelo professor quanto, por toda a turma, despontam como 

espaços ricos para leituras individuais e coletivas, onde o professor ora lê para 

os alunos, ora lê para si mesmo, enquanto as crianças fazem suas próprias 

leituras intuitivas. (CORRÊA; DANGIÓ, 2016, p. 197). 

 

Este espaço, certamente contribuirá de forma significativa para a construção de bons 

hábitos de leitura, principalmente na pré-escola, período este em que os alunos ainda não 

dominam a leitura de forma convencional, porém, precisam ser imersos no contato com textos 

literários de variados tipos, incentivando o gosto pela leitura e despertando o desejo de decifrar 

o conteúdo daquelas obras. 

As professoras devem valorizar o momento de ler para seus alunos, inclusive com a 

qualidade dessa leitura. Nas palavras de Rego (1995, p. 54) “Ao transformarmos a leitura de 

histórias numa atividade pedagógica na pré-escola, somos forçados a nos preocupar com a 

qualidade da leitura que estamos fazendo para as crianças [...]”. Há, portanto, especificidades 

que devem ser consideradas pela professora no momento de ler para seus alunos, conforme 

afirma Abramovich (2008, p. 20):  

 
[...] quando se vai ler uma história – seja qual for – para a criança, não se pode 

fazer isso de qualquer jeito, pegando o primeiro volume que se vê na 

estante...E aí, no decorrer da leitura, demonstrar que não está familiarizado 

com uma ou outra palavra (ou com várias), empacar ao pronunciar o nome 

dum determinado personagem ou lugar, mostrar que não percebeu o jeito 

como o autor construiu suas frases e ir dando as pausas nos lugares errados, 

fragmentando um parágrafo porque perdeu o fôlego ou fazendo ponto final 

quando aquela ideia continuava, deslizante, na página ao lado...[...]. 

 

Portanto, no momento de introduzir a leitura literária para seus alunos na pré-escola, a 

educadora deve considerar esses aspectos mencionados pela autora, pois se tratando de um 

texto imaginativo, deve ser explorado em todas as suas especificidades.  
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É preciso considerar que uma narrativa literária apresenta elementos que estimulam e 

mobilizam o imaginário, por isso, durante a leitura literatura, a criança seja transportada para 

um mundo imaginário repleto de ficção. É normal, por exemplo, que no momento da leitura, 

os alunos interrompam a professora para acrescentar fatos que eles ouviram ou presenciaram 

na sua rotina, ou após o término da história elas recontarem, porém, atribuindo outros aspectos 

que nem foram mencionados na história original. Para Abrantes (2011, p. 37) isso “[...] 

pressupõe a possibilidade da criança reinventar a história a partir de sua singular apropriação”.  

O convívio com textos literários, repletos de fantasia e ficção, mobilizam o imaginário, 

contribuindo assim para despertar ainda mais a curiosidade. Abrantes (2011, p. 33) chama 

atenção para aspectos importantes 

 
Nossa preocupação central vincula-se ao desenvolvimento do pensamento, 

considerando a literatura importante mediação nesse sentido, por constituir-

se como uma forma de conhecimento que tem como possibilidades desafiar à 

criança e despertar a curiosidade pelas produções humanas não cotidianas. 

 

Além de ler para seus alunos, a professora deve propiciar o contato das crianças com o 

livro, pois ao folhear, manipular o livro, a criança desenvolve a coordenação motora, a acuidade 

visual, a distinção entre cores e formas, uma vez que nesta fase a criança está desenvolvendo 

todas as possibilidades de apreender o mundo em que está inserida. Durante uma atividade de 

leitura de uma narrativa literária a professora proporciona às crianças avançarem em vários 

aspectos, inclusive nos aspectos cognitivos. Nesta perspectiva Costa (2013, p. 27), enfatiza que 

  
A convivência com poemas, narrativas ou textos dramáticos, além da 

ilustração ou das imagens visuais, que passaram a integrar necessariamente o 

livro de literatura infantil, faz com que a criança desenvolva habilidades de 

manuseio, de entendimento e de relação entre linguagens diversas. Muito 

mais do que isso. Ela forma as referências simbólicas, afetivas e de 

pensamento que irão permanecer na memória e influenciar comportamentos 

futuros.  
  

Em tese, literatura infantil, quando utilizada pelas professoras durante suas práticas 

pedagógicas, pode ser considerada como um caminho pelo qual as crianças possam se apropriar 

de conhecimentos sobre o mundo que as rodeia e, portanto, se desenvolverem. 

 

2.2 ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS NO TRABALHO COM LITERATURA NA 

PRÉ-ESCOLA 
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Nas últimas décadas o mercado livreiro destinado ao público infantil aumentou 

consideravelmente suas produções. Novos autores surgem no cenário das produções infantis, 

como resultado, vemos as livrarias repletas de opções de vários estilos literários. Em meio a 

tantas publicações, precisamos considerar as características dos textos mais adequados para as 

crianças na fase da pré-escola.  

Ao considerarmos que cabe à professora a tarefa de analisar os textos, é importante ter 

em mente que ela precisa ter compreendido a importância de trabalhar com a leitura literária 

com seus alunos, portanto, ela deve conhecer os textos antes de socializá-los com a turma. Nas 

palavras de Costa (2013, p. 52)  

 
A formação do professor para trabalhar com a literatura infantil pressupões 

que ele tenha desenvolvido a sensibilidade para o texto literário, tenha 

adquirido o conhecimento a respeito de obras, edições e autores da história da 

literatura infantil e conheça as funções da literatura para que tenha condições 

de escolha adequada de textos para desenvolver atividades de formação de 

leitores.  
 

Nessa mesma perspectiva Saraiva (2001) afirma que antes da professora se dedicar em 

analisar livros de literatura que pretende classificar para ler com seus alunos, deve ter em mente 

objetivos claros para o trabalho que pretende desenvolver. Outro fato importante é considerar 

que ela tenha conhecimento teórico a respeito da importância e da função da literatura, como 

arte literária, para o desenvolvimento da criança.  

Portanto, no momento de selecionar textos literários que farão parte das atividades 

diárias de leitura na pré-escola, a professora precisa priorizar alguns atributos específicos que 

tornarão esses textos atraentes e convidativos. Para Oliveira (2008, p. 168) “Isto implica ter 

uma linguagem adequada, um discurso interativo, ilustrações atraentes, presença de valores 

humanos e éticos”. 

A questão dos valores humanos deve ser um tema importante a ser tratado nessa faixa 

etária, pois as crianças, desde muito cedo, precisam aprender a conviver com a diversidade, 

como forma de combater os preconceitos. É importante que elas saibam que somos diferentes 

por diversos motivos, inclusive por fatores étnico raciais e assim possam conhecer e valorizar 

as riquezas de sua cultura. A professora deve proporcionar, em suas práticas pedagógicas, 

atividades que tratem, por exemplo, da questão histórica das raças e sua miscigenação, como 

forma de combater toda e qualquer forma de preconceito.  

Consideramos que por meio da leitura literária a professora poderá, de forma 

descontraída, introduzir esta temática com seus alunos. Neste sentido existem livros que 

propiciam uma abertura para o diálogo e, sobretudo de conscientização sobre as formas de 
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preconceito que estão enraizadas em nossa sociedade. Alguns clássicos como “O menino 

marrom”, de Ziraldo, “Menina bonita do laço de fita”, de Ana Maria Machado, “Tudo bem ser 

diferente”, de Todd Parr, e “Cada um com seu jeito, cada jeito é de um!” de Lucimar Rosa Dias 

entre outros, podem ser trabalhados em sala de aula.  

É importante a criança ter contato com textos diversos e poder folheá-los e manuseá-

los, como forma de se apropriar da linguagem escrita. No cantinho de leitura, por exemplo, a 

própria criança terá autonomia de escolher o livro, sendo assim, é necessário disponibilizar 

livros com aparência atrativa, de boa qualidade gráfica e produzido com material resistente.  

Cademartori (2010, n.p.), há muito tempo, explicava que existem algumas 

especificações que não podem ser dispensadas no momento da escolha de livros para as 

crianças:  

 
A seleção deve iniciar pela apreciação do projeto gráfico, tendo em vista sua 

adequação e seu potencial de apelo à criança, características presentes apenas 

nos livros de concepção criativa. É essencial levar em conta o tamanho e o 

tipo da fonte – ou seja, da letra – assim como espaçamento entre as linhas, 

para garantir que o livro apresente condições de legibilidade, por parte de um 

leitor em formação. Letras miúdas, frases com entrelinha apertada afastam o 

leitor infantil.  

 

Outros aspectos importantes, mencionados por Rego (1995), estão relacionados a 

qualidade da elaboração, a construção da história e se está de acordo com as convenções do 

português escrito, pois dessa forma a criança terá a oportunidade de familiarizar-se com o uso 

real da escrita. Além disso, deve-se identificar elementos que favoreçam o desenvolvimento da 

imaginação, da criatividade. Nesta mesma linha Oliveira (2008, p. 124) chama a atenção para 

aspectos importantes que a professora deve observar: “O texto contribui para o 

desenvolvimento humano e do imaginário da criança, levando-a a possíveis descobertas; 

propicia o desenvolvimento da fantasia e a criatividade da criança, levando-a a possíveis 

descobertas”. 

Coelho (2004) postula que os pré-escolares, que estão na faixa etária de três a seis anos, 

estão na fase mágica do desenvolvimento. Ela explica que a fase mágica é a fase do “conta de 

novo”, ou seja, a criança pede que repita a mesma história várias vezes e sempre demostra 

empolgação. Segundo a autora, nessa fase a criança gosta de ouvir histórias de fadas e aquelas 

que apresentam em sua estrutura um movimento de repetição e acumulativas. Portanto ela 

indica histórias como: “A Forminha e a neve”, “Dona baratinha”, “A casa sonolenta” entre 

outras. Ela enfatiza que é importante priorizar histórias que apresentam tramas simples que se 
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aproximem da realidade, ou seja, do cotidiano das crianças, assim ela poderá se colocar no 

lugar dos personagens e vivenciá-los. 

Para cada tipo de abordagem de uma determinada história a professora deve ter a 

sensibilidade de escolher a melhor forma de apresentá-la aos seus alunos. Os recursos que ela 

poderá utilizar para narrar são múltiplos: pode utilizar o livro, fazer a leitura de imagens, se 

fantasiar, usar o flanelógrafo, fantoches, entre outros. Poderá, por exemplo, realizar a leitura 

do livro ou realizar uma contação. Segundo Coelho (2004) na contação de histórias a contadora 

se expressa por meio da voz e da sua postura, isso requer que ela se concentre na expressão 

corporal. É importante salientar que muitas professoras evitam realizar a contação de histórias, 

por entenderem que essa abordagem exige treino, ou seja, todo um preparo e inclusive 

desenvoltura. Abramovich (2008, p. 21) enfatiza algumas possibilidades do uso da voz no 

momento da contação:  

 

[...] sussurrar quando a personagem fala baixinho ou está pensando em algo 

importantérrimo; é bom levantar a voz quando uma algazarra está 

acontecendo, ou falar de mansinho quando a ação é calma.... Ah, é bom falar 

muito baixinho, de modo quase inaudível, nos momentos de reflexão ou de 

dúvida, e usar humoradamente as onomatopeias, os ruídos, os espantos...[...].  

 

Na contação de histórias a professora pode utilizar recursos auxiliares, como 

instrumentos sonoros e musicais e adereços como chapéus, tecidos e aventais entre outros. Pode 

utilizar os fantoches, dedoches e os palitoches para dar vida aos personagens, assim como 

confeccionar os cenários para manipular os bonecos. Certamente estes recursos contribuirão 

para tornar a história mais fascinante. 

No entanto em alguns casos torna-se indispensável a leitura do livro por ser necessário 

que a criança visualize a riqueza das imagens e a beleza do texto: “Há textos que requerem, 

indispensavelmente, a apresentação do livro, pois a ilustração os complementa”. (COELHO, 

2004, p. 32). Nesse caso a professora deve fazer a leitura e, simultaneamente, apresentar as 

páginas. Ela precisa estar atenta para esses detalhes que poderão contribuir para prolongar a 

atenção dos alunos. Segundo Coelho (2004, p. 33) “Devemos mostrar o livro para a classe 

virando lentamente as páginas com a mão direita, enquanto a esquerda sustenta a parte inferior 

do livro, aberto de frente para o público”. 

É necessário destacar que na contação o envolvimento das crianças ocorre por 

intermédio da voz e expressão da professora; na leitura o envolvimento depende do livro. Por 

isso quando a professora for realizar a leitura, é importante ressaltar que ele não deve 

acrescentar ou modificar as palavras, pois elas foram escolhidas pelo autor. A leitura favorece 
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o contato da criança com a linguagem escrita, sendo assim, conforme a criança ouve diferentes 

leituras ela compreende que é diferente da linguagem falada. 

É importante realizar atividades que envolvam o conhecimento mais amplo da 

bibliografia de um determinado autor. Assim, a professora, durante a realização da leitura 

poderá explorar aspectos importantes referentes ao livro escolhido. Portanto poderá indagar os 

alunos sobre alguns aspectos tais como: Que tipo de história é essa? Quem é o autor? Quem é 

o ilustrador? 

É preciso valorizar os diferentes tipos de textos: rimados, parlendas, trava-línguas, por 

exemplo. Porém, a professora deve priorizar momentos destinados somente para leitura por 

fruição, fugindo das rotineiras tarefas realizadas ao final de uma leitura, ou seja, uma narrativa 

literária não deve servir de pretexto para a realização de tarefas. Segundo Abramovich (2008, 

p. 24)  

 
Tudo bem...A literatura infanto-juvenil foi incorporada à escola e, assim, 

imagina-se que – por decreto – todas as crianças passarão a ler.... Até poderia 

ser verdade, se essa leitura não viesse acompanhada da noção de dever, de 

tarefa a ser cumprida, mas sim de prazer, de deleite, de descoberta, de 

encantamento... 

 

Ao relacionar a leitura literária às tarefas escolares muitos professores tornam o 

momento da leitura algo enfadonho, maçante, pois supervalorizam as inúmeras e repetidas 

tarefas. A história, nesse caso, acaba sendo um pretexto para trabalhar determinado assunto ou 

aplicar atividades de pintura, colagem, recorte e desenhos, muitas vezes de forma 

descontextualizada e não como livre expressão do sentimento desencadeado pela narrativa. 

A professora deve priorizar a realização de atividades que possam ampliar o prazer e a 

compreensão do livro e, por meio da arte e da cultura, pode propor atividades que despertem o 

interesse das crianças pela história lida e assim fugir do ativismo das tarefas no final da leitura. 

Nas palavras de Frantz (2001, p. 15) 

 
[...] o professor deverá ter cuidado de fazer dessas experiências de leitura algo 

realmente prazeroso, gratificante para a criança. Caso quiser prolongar o 

prazer dessa leitura ou explorá-la sob outros ângulos, cuidará de propor 

atividades lúdico-artísticas afinadas com o texto literário (que é 

essencialmente lúdico, mágico, artístico). 

 

No final da leitura, por exemplo, a professora poderá trabalhar com o teatro. Este precisa 

ser visto como um importante recurso didático para o desenvolvimento integral da criança. 

Sendo assim, envolver as crianças em atividades de leitura que envolvam o teatro na pré-escola 
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privilegia a interação social, promovendo assim o desenvolvimento da imaginação e o uso da 

linguagem. Segundo Saraiva (2001, p. 12), é importante  

 
[...] oportunizar à criança a vivência de situações de leitura através da 

abordagem de diferentes manifestações literárias; propor atividades em sala 

de aula que motivassem o aluno à recepção do texto; promover um clima de 

liberdade em sala de aula [...] sugerir atividades variadas que possibilitassem 

a recorrência a outras formas de expressão, tendo como suporte a leitura 

realizada.  

 

No momento de incentivar o gosto pela leitura é importante envolver a participação 

direta da família. Por meio de projetos que oportunizem o acesso ao livro, tais como o “Mala 

viajante” em que as crianças levam livros da escola para serem lidos em casa e poderá contar 

com o auxílio dos familiares para realizar as leituras. 

Com relação a prática pedagógica do professor envolvendo a leitura em sala de aula, 

Lerner (2007) distingue quatro modalidades organizativas: os projetos, sequências didáticas, 

atividades habituais e as situações independentes.  

Os projetos, segundo a autora, apresentam como uma das características orientarem 

para a realização de um propósito, que culminará na elaboração de um produto final, que seria 

o ponto culminante do projeto. O produto final deve ser compartilhado desde o início com os 

alunos. Com relação ao tempo de execução dos projetos estes admitem uma flexibilidade, 

dependendo dos objetivos a serem alcançados. Sempre que possível os alunos devem participar 

da criação e até mesmo da elaboração das etapas que serão percorridas. Os projetos permitem 

integrar conteúdos das diferentes aéreas envolvidas, em diferentes disciplinas num trabalho 

interdisciplinar.  

As atividades habituais, segundo a educadora são atividades que ocorrem de forma 

sistemática e previsível, podendo ocorrer uma vez por semana ou a cada quinze dias, por vários 

meses ou até o ano inteiro. Essa modalidade de organizar o trabalho com leitura proporciona 

que a professora trabalhe um gênero determinado. Por exemplo, ela pode realizar, dentro da 

sua rotina semanal, a leitura por capítulos ou a leitura compartilhada de textos mais densos para 

a turma. Essa leitura pode ocorrer durante meses ou durante o ano inteiro.  

As sequências de atividades, segundo Lerner (2007), são diferentes das modalidades 

citadas acima, pois apresentam um tempo limitado. Estas devem ocorrer durante algumas 

semanas, pois no decorrer do ano a professora poderá organizar diferentes sequências de 

atividades envolvendo a leitura com seus alunos. É importante destacar que em cada sequência 

de atividade a professora se dedicará em selecionar textos de um mesmo gênero ou tema, assim 
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como diferentes textos de um mesmo autor para realizar a leitura com seus alunos, 

proporcionando, assim, que os alunos tenham acesso a diferentes gêneros durante o ano. Nesta 

perspectiva, conforme a autora, a professora poderá aplicar atividades, tanto envolvendo o 

grupo, como individualmente.  

As situações independentes, foram divididas em dois subgrupos: as situações 

ocasionais, que ocorrem quando a professora ou um aluno compartilha um texto que considera 

interessante, porém, que não se relaciona com o gênero ou o tema que está sendo trabalhado 

com a turma. As situações de sistematização, no entanto, são atividades consideradas pela 

educadora como sendo “independentes”. Essas situações favorecem aos alunos sistematizarem, 

no sentido de organizarem, os conteúdos que outrora foram ou estão sendo trabalhados por 

meio de outras modalidades.  

Sendo assim, as diferentes modalidades organizativas da prática pedagógica do 

professor com a leitura, permitem, pelo fato das modalidades atingirem objetivos distintos, 

articularem-se ao mesmo tempo durante o ano letivo.  

Em síntese, além de um acervo rico, variado e próprio para a faixa etária, é fundamental 

contar com professoras preparadas, com ampla formação e que também gostem de ler para 

oportunizar experiências prazerosas às crianças que estão ingressando na etapa obrigatória da 

escolarização e precisam ser acolhidas com cuidado para que gostem de estar na escola e 

construam imagens positivas relacionadas à leitura.



27 

 

 

3 PSICOLOGIA HISTÓRICO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 

Para compreendermos os processos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças 

que frequentam a pré-escola, ou seja, a etapa de quatro a seis anos, recorremos às contribuições 

da Psicologia Histórico-cultural. Trata-se de uma teoria que começou a ser desenvolvida na 

União Soviética, no início do século XX, por um grupo de estudiosos cujos principais 

expoentes foram Vygotsky, Luria e Leontiev. Com base no Materialismo Histórico-Dialético 

e influenciados pelo contexto da Revolução Russa, o grupo revolucionou a compreensão dos 

processos psíquicos e passou a explicar o desenvolvimento da consciência por meio da 

apropriação da cultura. (PRESTES, 2010).  

É importante salientar que Vygotsky elaborou vários estudos com crianças e trouxe a 

psicologia a serviço da educação. Publicou vários trabalhos que serviram de base para orientar 

professores no trabalho com as crianças. Segundo Luria (2010, p. 26) “Vigotskii gostava de 

chamar este modo de estudo de psicologia ‘cultural’, ‘histórica’ ou ‘instrumental’. Cada termo 

reflete um traço diferente da nova maneira de estudar a psicologia proposta por ele.” Diante 

dessa perspectiva Luria (2010, p. 33) apresenta o conceito de cada um dos aspectos da sua 

teoria.  

 

As pessoas perguntavam: Por que uma psicologia cultural? Cada processo é 

uma mistura de influências naturais e culturais. Por que uma psicologia 

histórica? Podem-se tratar os fatos psicológicos sem estarmos interessados na 

história do comportamento dos povos primitivos. Por que uma psicologia 

instrumental? Todos nós usamos instrumentos em nossos experimentos.  

 

Vygotsky postula, por meio dos seus estudos, que a relação do homem com o mundo 

não ocorre de forma direta, ela é estabelecida essencialmente por mediação. Ele apresenta dois 

mediadores: Os instrumentos e os signos. Estes por sua vez constituem-se em ferramentas 

auxiliares da ação humana. Segundo Pasqualini (2016) os signos são meios auxiliares utilizados 

pelo homem para a solução de tarefas psicológicas e cumprem a incumbência de dirigir o seu 

comportamento quando comunicam algo. Sendo assim “O signo pode ser um gesto, uma 

imagem, um som, um objeto, uma forma, uma posição etc. Mas o principal sistema de signo 

de que dispomos é a linguagem. A palavra é signo por excelência”. (PASQUALINI, 2016, p. 

74). Assim, a relação do homem com o meio no qual está inserido passa a ser mediada pelos 

signos da sua cultura. Por meio da internalização dos signos o ser humano é capaz de controlar 

seu comportamento.  
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Para Vygotsky o signo se estabelece para a criança, num primeiro momento, em 

processos interpsíquicos, ou seja, entre as pessoas, por meio da relação com o adulto. Estes por 

sua vez vão transmitindo os conceitos dos signos da cultura na qual ela está inserida, com o 

objetivo de conduzir e orientar o seu comportamento em determinados ambientes. “Assim, à 

medida que aprende e se desenvolve, apropriando-se dos signos e seus significados, o mundo 

vai ganhando significado para a criança e sua conduta vai se tornando objeto de sua consciência 

e autodomínio”. (PASQUALINI, 2016, p. 74). Posteriormente, conforme a criança vai se 

desenvolvendo ela internaliza aqueles processos que outrora eram mediados pelos adultos, e 

passam a ser executados dentro da própria criança, processo denominado de intrapsíquico.  

O ser humano, na teoria histórico-cultural, adquire conhecimento por meio das relações 

interpessoais de troca com o meio no qual ele está inserido. Para ele o homem não é uma ilha, 

portanto, o meio exerce influência sobre ele e ele por sua vez influencia o meio. Luria (2010, 

p. 27) ressalta que “Desde o nascimento, as crianças estão em constante interação com os 

adultos, que ativamente procuram incorporá-las à sua cultura e à reserva de significados e de 

modos de fazer as coisas que se acumulam historicamente.”  

Luria (2010) segue explicando que para Vygotsky, no princípio, as respostas que as 

crianças expressam ao mundo são influenciadas por fatores naturais, aqueles fornecidos por 

sua herança biológica. Porém, por meio de uma incessante mediação com os adultos, começam 

a surgir processos psicológicos instrumentais mais profundos, ou seja, complexos. Esses 

processos, inicialmente, só podem ter bom desempenho mediante a interação das crianças com 

os adultos. Luria (2010, p. 27) enfatiza que “[...] os adultos, nesse estágio, são agentes externos 

servindo de mediadores do contato da criança com o mundo.”  

É possível compreendermos que o desenvolvimento das crianças, não parte de um 

processo natural e muito menos espontâneo. O processo de desenvolvimento da criança dá-se 

em conformidade com seu ambiente social, por meio de suas relações culturais, e ocorre, 

portanto, de fora para dentro, por meio da internalização dos aspectos culturais e sociais, os 

quais proporcionam o seu desenvolvimento. Para Oliveira (1997, p. 39-40)  

 
O processo de desenvolvimento do ser humano, marcada por sua inserção em 

determinado grupo cultural, se dá “de fora para dentro”. Isto é, primeiramente 

o indivíduo realiza ações externas, que serão interpretadas pelas pessoas a seu 

redor, de acordo com os significados culturalmente estabelecidos. (Grifos no 

original). 

 

Em tese, compreendemos que embora a criança apresente aspectos biológicos capazes 

de se desenvolver, se ela não interagir com seus semelhantes não se desenvolverá como deveria. 
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Nesta perspectiva, Vygotsky se dedicou em realizar estudos sobre o desenvolvimento humano 

e apresentou em suas obras a importância dos processos de aprendizagem que, segundo o autor, 

são necessários para o desenvolvimento. Sem apreender os produtos da cultura humana, por 

meio dos processos educativos, não nos tornamos humanos.  

Ao analisar os processos de desenvolvimento Vygotsky percebeu que podemos 

identificar dois níveis de desenvolvimento nas crianças: o nível de desenvolvimento real e a 

zona de desenvolvimento proximal. O primeiro se refere aos processos de desenvolvimento já 

concluídos e que, portanto, permitem à criança realizar tarefas sozinha, sem a ajuda de outras 

pessoas. A zona de desenvolvimento próxima (ZDP), ou proximal, corresponde a capacidades 

em vias de desenvolvimento e que, portanto, demandam o apoio de alguém mais experiente 

para que possam ser desenvolvidas. Para Oliveira (1997) a zona de desenvolvimento proximal 

refere-se, portanto, ao percurso que o indivíduo vai trilhar a fim de desenvolver aquelas funções 

que estão em fase de amadurecimento e que futuramente serão consolidadas no nível de 

desenvolvimento real.  

É importante salientar que a ZDP propicia ao professor elementos para planejar 

atividades pedagógicas que possam intervir nas funções que estão em desenvolvimento e não 

nas funções que o aluno já domina, ou seja, que já estão consolidadas. 

A questão do desenvolvimento da linguagem e suas relações com o pensamento ocupa 

lugar central na obra de Vygotsky. Por meio de suas investigações concluiu que a linguagem 

possui duas funções básicas. A primeira é considerada a mais importante, pois ela estabelece 

um intercâmbio social, ou seja, o homem cria e utiliza a linguagem para se comunicar com os 

membros do grupo. “A linguagem origina-se em primeiro lugar como meio de comunicação 

entre a criança e as pessoas que as rodeiam. Só depois, convertida em linguagem interna, 

transforma-se em função mental interna que fornece os meios fundamentais ao pensamento da 

criança.” (VIGOTSKII, 2010, p. 114). 

No início do desenvolvimento da fala nos bebês, por exemplo, há uma necessidade dele 

se comunicar, de expressar seu estado, embora ele não saiba pronunciar as palavras e nem 

consiga compreender completamente a fala dos adultos, porém ele consegue se comunicar 

através de expressões, gestos e sons. (OLIVEIRA, 1997).  

Segundo Oliveira (1997, p. 43) “O pensamento e a linguagem têm origens diferentes e 

desenvolvem-se segundo trajetórias diferentes e independentes, antes que ocorra a estreita 

ligação entre esses dois fenômenos”. Ou seja, antes que ocorra a junção entre pensamento e 

linguagem nas crianças pequenas, existem duas fases, a pré-verbal no desenvolvimento do 
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pensamento e a pré-intelectual no desenvolvimento da linguagem. A autora segue explicando 

que por volta dos dois anos a criança avança no seu desenvolvimento, então pensamento e 

linguagem unem-se. Como resultado desse alinhamento ocorre um avanço, a fala torna-se 

intelectual e o pensamento torna-se verbal. (OLIVEIRA, 1997). Entendemos assim, que a 

interação da criança com pessoas mais experientes, mediada pelos signos da cultura, propicia 

esse avanço significativo na apropriação da linguagem verbal.  

Segundo Pasqualini (2016, p. 82) “[...] por volta dos 4-5 anos, a criança passa a 

apresentar a ação simultânea da linguagem e do pensamento. Surge o pensamento durante a 

ação”. A autora segue explicando que nessa fase 

 
A linguagem se faz egocêntrica. É o momento em que a criança recorre às 

auto-instruções, ou seja, emite comandos verbais para si mesma: diz “vou 

subir no banquinho” e sobe, em seguida diz “agora vou pegar a boneca”, e 

pega. No desenho, a criança começa a falar sobre o que está desenhando, por 

partes. A princípio, essas relações são pouco firmes. Por fim, a criança 

começa a ser capaz de planejar verbalmente a ação, e somente depois a 

executa. (PASQUALINI, 2016, p. 82).  

 

Compreendemos que para os teóricos da Psicologia Histórico-Cultural, a apropriação 

inicial da linguagem está diretamente relacionada à comunicação social e que posteriormente 

torna-se instrumento do pensamento.  

Ainda de acordo com essa teoria a etapa de quatro e cinco anos é compreendida por 

Vygotsky como fase pré-escolar e, embora seja o momento de ingresso na escola para muitas 

crianças, essa abordagem teórica considera que a criança já aprendeu muitas coisas em suas 

vivências cotidianas. Nesse sentido a professora deve levar em conta que essa criança é 

portadora de saberes, ou seja, ela apresenta aspectos oriundos de suas relações culturais e 

sociais. Conforme Luria (2010, p. 101) 

 
Quando uma criança entra na escola, já está equipada, já possui suas próprias 

habilidades culturais. Mas este equipamento é primitivo e arcaico; ele não foi 

forjado pela influência sistemática do ambiente pedagógico, mas pelas 

próprias tentativas primitivas feitas pela criança para lidar, por si mesma, com 

tarefas culturais.  

 

Assim como ocorre na aquisição da linguagem, para Oliveira (1997), a aquisição da 

língua escrita é um processo contínuo, que inicia antes mesmo da entrada da criança na escola, 

por meio da interação social e da cultura na qual a criança está inserida. A autora destaca que 

na concepção Vigotskiana, a escrita é concebida como um sistema simbólico de representação 

da realidade e pode ser definida, de acordo com Luria (2010, p. 144) “[...] como uma função 

que se realiza, culturalmente, por mediação.”  
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Quando a criança entra na escola ela é portadora do que Vygotsky vai chamar de pré-

história da linguagem escrita. Sendo assim, o professor terá que estudar a pré-história de 

desenvolvimento dessa escrita pela criança, ou seja, as diversas formas pelas quais a criança 

foi exposta ao uso da língua escrita por intermédio dos seus mediadores, conforme explica 

Luria (2010, p. 188):  

 
Antes que a criança tenha compreendido o sentido e o mecanismo da escrita, 

já efetuou inúmeras tentativas para elaborar métodos primitivos, e estes são, 

para ela, a pré-história de sua escrita. Mas mesmo estes métodos não se 

desenvolvem de imediato: passam por um certo número de tentativas e 

invenções, constituindo uma série de estágios, com os quais deve familiarizar-

se o educador que está trabalhando com crianças de idade escolar, pois isto 

lhe será muito útil. 

 

Na fase pré-escolar a atividade dominante que guia o desenvolvimento infantil é 

caracterizada pelo jogo de papeis, ou seja, o jogo do faz de conta. Esse é um aspecto importante 

do desenvolvimento infantil que os autores da psicologia histórico-cultural vão chamar de 

período afetivo emocional, que está centrada na relação da criança com o adulto e com o social. 

Para Pasqualini e Eidt (2016) “A atividade que guia o desenvolvimento do psiquismo nesse 

período é o jogo de papéis ou jogo protagonizado”. Essa análise está fundamentada em 

Leontiev (2010, p. 59) que afirma: 

 
A infância pré-escolar é o período da vida em que o mundo da realidade 

humana que cerca a criança abre-se cada vez mais para ela. Em toda a sua 

atividade e, sobretudo, em seus jogos, que ultrapassaram agora os estreitos 

limites da manipulação dos objetos que a cercam, a criança penetra um mundo 

mais amplo, assimilando-o de forma eficaz. 

 

Diante dessa perspectiva, podemos afirmar que a criança sai de uma fase que era 

manipulatória de descoberta dos objetos para a fase das representações. Portanto, a criança 

começa a se ver ocupando o lugar das pessoas mais velhas por meio da imitação que apresenta 

toda uma estrutura da atividade. Por exemplo, se ela vai imitar a professora, ela vivencia todas 

as ações que ela realiza, seja no modo de falar e até mesmo na postura.  

Diferente do jogo de manipulação no qual ela utiliza um objeto para representar outros 

objetos, no jogo de papeis a criança incorpora elementos novos, pois representa situações com 

uma sequência, com os personagens e suas ações e atitudes. Esse jogo envolve o outro, ou seja, 

a criança representa de acordo com a resposta do outro. 

No momento das brincadeiras, por exemplo, a criança age sobre os objetos do mundo 

externo, e passa a reproduzir as ações humanas, assim como os adultos fazem. Portanto, a 

simples atividade de brincar, produz desenvolvimento. Nas palavras de Prestes (2010, p. 160): 
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[...] em todas as atividades da criança na idade pré-escolar surgem relações 

especificamente novas entre o pensamento e a ação. Inicialmente, a 

representação surge ao longo do processo da atividade. A criança brinca sem 

estabelecer um plano de desenvolvimento das ações. E é ao longo da 

brincadeira que, combinando situações vividas ou histórias ouvidas, a criança 

começa a compreender (tomar consciência) das relações que existem entre os 

mais diferentes fenômenos. Isso reflete-se diretamente em sua capacidade de 

criar e tem uma importância fundamental para o seu desenvolvimento mental.  

 

Esta constatação da autora nos faz perceber o quanto é importante, que o professor 

proporcione às crianças acesso a instrumentos que oportunizem à criança ações mediadas sobre 

o mundo. Ou seja, tanto os brinquedos que oportunizem a ela a vivência de diferentes papeis 

sociais, quanto às histórias que narram essas vivências da perspectiva de outras pessoas, 

fornecem elementos para que a criança construa suas relações com o mundo.  

Sem a ação pedagógica do professor esse processo decorre de modo espontâneo, sem 

orientação adequada ao nível de desenvolvimento infantil. Para contribuir com esse 

desenvolvimento os professores precisam identificar a zona de desenvolvimento próximo das 

crianças e propor intervenções adequadas ao avanço na aprendizagem de forma a garantir 

desenvolvimento.  

Considerando-se a fase em que estão as crianças que frequentam a pré-escola e a 

atividade principal que caracteriza a forma de relação com o mundo desses aprendizes, 

compreendemos que a literatura como representação lúdica da realidade e da imaginação, bem 

como forma prioritária de acesso à cultura humana, cumpre a função de importante ferramenta 

no desenvolvimento das crianças e, portanto, precisa estar presente, de forma sistemática e 

qualificada no dia a dia da pré-escola.  
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4 MÉTODO 

 

Esta pesquisa possui um enfoque eminentemente pedagógico, pois toma como objeto 

de estudo a inserção da literatura infantil na pré-escola, orientado por questões que remetem ao 

trabalho docente, de maneira articulada com a fundamentação teórica que permitirá ampliação 

do conhecimento sobre a atuação com as crianças. 

Desta forma, nosso estudo procurou responder a seguinte questão geral: como a leitura 

literária pode fazer parte do trabalho pedagógico na pré-escola, com crianças de quatro a cinco 

anos, de forma a contribuir para seu desenvolvimento? 

A problemática geral foi desdobrada em outras questões as quais orientaram as buscas 

por respostas e assim elaboramos as seguintes questões específicas: a) Que tipo de textos são 

mais adequados nessa faixa etária? b) Que elementos devem ser considerados na seleção das 

atividades a serem desenvolvidas de forma a contribuir para o desenvolvimento infantil? 

Tanto a escolha da temática, como a definição do método do estudo e seus objetivos, foi 

influenciada por nossas experiências anteriores com a literatura infantil e também com a 

docência nesta etapa da escolarização. Desejávamos que a elaboração da monografia fosse, 

antes de tudo, uma oportunidade de ampliar nossos conhecimentos teóricos de forma a permitir 

a análise das atividades que já desenvolvíamos, e também servisse para organizar um repertório 

de propostas pedagógicas sobre o tema, fundamentadas em escolhas que considerassem as 

necessidades de aprendizagem das crianças.  

Considerando o exposto, a presente monografia teve os seguintes objetivos:  

Geral: 

Investigar os princípios que devem orientar o trabalho pedagógico com a leitura literária na pré-

escola (com crianças de quatro a cinco anos), com vistas a contribuir para o desenvolvimento 

infantil.  

Específicos:  

a) levantar as características dos textos mais adequados para o trabalho pedagógico com 

crianças de quatro e cinco anos; 

b) Sistematizar os elementos que devem ser considerados na seleção das atividades a serem 

desenvolvidas com crianças dessa faixa etária, de forma a contribuir para o seu 

desenvolvimento.  

c) Analisar propostas de atividades para o trabalho na pré-escola, envolvendo literatura infantil. 
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Para Geraldi, Fiorentini e Pereira (1998. p. 53) “[...] o professor é rodeado por 

oportunidades de investigar.” Assim, nossa pesquisa se inspira nas recomendações produzidas 

por formadores que acreditam na possibilidade dos professores se tornarem investigadores da 

própria prática. Desta forma, na presente pesquisa utilizamos também como material de análise 

as atividades desenvolvidas durante nossas experiências de estágio e como bolsista do Programa 

de Bolsas de Iniciação à docência (PIBID).  

Nas palavras de Bortoni-Ricardo (2008, p. 32-33) 

 
O docente que consegue associar o trabalho de pesquisa a seu fazer 

pedagógico, tornando-se um professor pesquisador de sua própria prática ou 

das práticas pedagógicas com as quais convive, estará no caminho de 

aperfeiçoar-se profissionalmente, desenvolvendo uma melhor compreensão 

de suas ações como mediador de conhecimentos e de seu processo interacional 

com os educandos. 
 

Para Geraldi, Fiorentini e Pereira (1998, p. 163), desde que surgiram os movimentos de 

pesquisa-ação, tanto no campo das relações sociais como no campo educacional, todas as 

correntes compartilham a mesma preocupação, que está relacionada ao aperfeiçoamento da 

prática. Por isso a pesquisa-ação não se limita a fazer uso de um saber teórico, ela busca 

mudanças. Nesse sentido, é necessário analisar os resultados das experiências realizadas em 

circunstâncias reais. Partindo desse pressuposto, o professor precisa analisar as condições e 

resultados das experiências que realizou “[...] movido por indagação sistemática; tornando sua 

prática da mesma forma hipotética e experimental.” (GERALDI; FIORENTINI; PEREIRA, 

1998, p. 50-51).  

Nessa mesma perspectiva, Bortoni-Ricardo (2008, p. 46) concorda e reforça o 

pensamento dos autores acrescentando outros aspectos importantes que devem ser atribuídos 

ao professor pesquisador. Em suas palavras: 

  
O professor pesquisador não se vê apenas como um usuário de conhecimento 

produzido por outros pesquisadores, mas se propõe também a produzir 

conhecimentos sobre seus problemas profissionais, de forma a melhorar sua 

prática. O que distingue um professor pesquisador dos demais professores é 

seu compromisso de refletir sobre a própria prática, buscando reforçar e 

desenvolver aspectos positivos e superar as próprias deficiências. 
 

Embora nossa formação ainda esteja sendo realizada, acreditamos que assumir a postura 

de professora pesquisadora no momento de realizar este trabalho de conclusão de curso, aponta 

para a incorporação da pesquisa em nossa atuação docente como uma atitude intrínseca ao fazer 
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dos professores, pois não entendemos a pesquisa como uma técnica separada da docência e sim 

condição básica para ser um profissional docente, conforme palavras de Freire (1996, p. 15): 

 
[...] o que há de pesquisador no professor não é uma qualidade ou uma forma 

de ser ou de atuar que se acrescente à de ensinar. Faz parte da natureza da 

prática docente a indagação, a busca, a pesquisa. O de que se precisa é que, 

em sua formação permanente, o professor se perceba e se assuma, porque 

professor, pesquisador. 

 

Assim, adotando os procedimentos da pesquisa sobre a prática docente, o presente 

estudo foi desenvolvido em duas etapas: a primeira de fundamentação teórica sobre o tema e a 

segunda de análise de atividades pedagógicas.  

No primeiro momento realizamos o estudo de referências teóricas sobre leitura literária 

e sobre desenvolvimento infantil que nos permitiram sistematizar as informações necessárias à 

realização da segunda etapa. 

No segundo momento fizemos um levantamento de atividades pedagógicas com leitura 

literária propostas para crianças de pré-escola para analisá-las à luz das recomendações teóricas 

sobre literatura e sobre desenvolvimento infantil.  

O levantamento de atividades foi feito em blogs, sites e livros, além daquelas já 

desenvolvidas por nós em diferentes momentos de nossa atuação com crianças de quatro e cinco 

anos.  

A análise foi organizada de forma a evidenciar os principais aspectos a serem 

considerados pelas professoras no trabalho com leitura literária na educação infantil:  

a) Organização do espaço; 

b) Seleção do acervo; 

c) Prática Pedagógica. 

Em cada categoria buscamos analisar algumas atividades selecionadas em função da 

criatividade das professoras, da recorrência com que são utilizadas e também trazemos 

situações desenvolvidas em nossas práticas para refletir sobre experiências vividas durante a 

graduação. 
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5 ANALISANDO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS COM LITERATURA 

 
A quinta seção compreende a análise das atividades pedagógicas que foram selecionadas 

em blogs, livros, sites, nos registros das atividades que realizamos durante os estágios e também 

em nossa participação no PIBID. Assim, selecionamos um conjunto de atividades de diferentes 

locais que nos permitissem exemplificar possibilidades de trabalho com leitura literária na pré-

escola e, ao mesmo tempo, exercitar nossa capacidade de análise dessas atividades como 

possibilidade de formação docente como professora pesquisadora da própria prática. 

Ao analisarmos todo material que tivemos acesso, realizamos uma classificação e 

organização das atividades em três categorias as quais evidenciam aspectos importantes a serem 

considerados na prática pedagógica com leitura literária na pré-escola: Organização de espaços 

favoráveis à leitura; seleção do acervo e a prática pedagógica do professor, conforme aspectos 

teóricos apresentados nas seções 1 e 2 desta monografia.  

Toda a análise foi feita considerando-se o público a quem se destina, ou seja, as crianças 

de quatro e cinco anos, conforme características descritas na seção 3.  

 

5.1 ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇOS FAVORÁVEIS À LEITURA  

 

Nessa categoria, apesar de terem inúmeras propostas de atividades envolvendo a leitura 

na pré-escola, selecionamos três atividades que nos pareceram potencialmente significativas. 

Portanto vamos analisar elementos que devem ser considerados na organização dos espaços 

destinados à leitura literária na pré-escola, nas seguintes atividades: “História na tenda”; 

“Árvores literárias” e “Mala viajante”.  

Muitos professores organizam o acervo dentro da sala, num espaço chamado cantinho 

da leitura. Na perspectiva de Corrêa e Dangió (2016) os cantinhos de leitura, devem ser espaços 

atrativos e organizados, nele a professora poderá realizar momentos de leitura e ainda propiciar 

preciosos momentos onde seus alunos realizam suas próprias leituras intuitivas. Esta é uma 

opção acessível para a maioria dos espaços educacionais, considerando que muitas salas são 

pequenas e não dispõe de muitos espaços. No cantinho de leitura muitos professores organizam 

os livros em prateleiras ou nas cortinas com bolsões, confeccionadas em diferentes tecidos ou 

ainda os livros podem ficar presos em cabides, estes pendurados em suportes, na parede. 

Um exemplo diferente de espaço destinado à leitura em forma de tenda foi localizado 

no site http://undime-sc.org.br. O projeto “História na Tenda” ocorreu no Centro de Educação 

http://undime-sc.org.br/
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Infantil Municipal Maria da Luz Borges, na cidade de Chapecó em 2017. Num depoimento a 

professora idealizadora do projeto explica que a tenda foi pensada e construída pelos próprios 

funcionários da escola. Esta foi construída com materiais reaproveitados da própria instituição. 

A tenda possui estrutura de madeira e coberta com tecidos coloridos. No espaço há 

prateleiras com os livros, almofadas e carpetes, tudo muito colorido. Na tenda a professora 

realiza a “Hora do Conto”. A cada semana a professora seleciona trinta novos exemplares para 

renovar o acervo de livros da tenda, ou seja, os livros são rotativos no espaço. É nesse ambiente 

que a professora realiza atividades de leitura e contação com seus alunos, além de proporcionar 

momentos nos quais os alunos podem manusear os livros livremente.  

No nosso aporte teórico, Costa (2013) chama a atenção para a necessidade da criação 

de espaços destinados à leitura e como esses espaços impulsionam as atividades diárias de 

leitura em sala de aula. No projeto “história na tenda”, por exemplo, a professora criou um 

ambiente que lembra o cantinho da leitura. Porém, esse ambiente é diferenciado, na medida em 

que avançou na ludicidade e na imaginação, quando incorporou a tenda como um elemento 

fascinante e atrativo. Aqui, há a presença do jogo simbólico, do faz de conta, pois proporciona 

que as crianças sejam transportadas para outro lugar, neste caso uma tenda. O Referencial 

curricular nacional para a educação infantil (1998, p. 143) enfatiza que  

 
A intenção de fazer com que as crianças, desde cedo, apreciem o momento de 

sentar para ouvir histórias exige que o professor, como leitor, preocupe-se em 

lê-la com interesse, criando um ambiente agradável e convidativo à escuta 

atenta, mobilizando a expectativa das crianças, permitindo que elas olhem o 

texto e as ilustrações enquanto a história é lida.  

 

A cada semana a professora renova o acervo de livros da tenda. Nessa perspectiva, o 

autor explica que nessa faixa etária, as crianças devem ter contato diário com textos de 

diferentes gêneros.  

Na tenda a professora realiza a “hora do conto”. Esta atividade de leitura já está 

incorporada a rotina das crianças. Segundo Lerner (2002) essas atividades são fixas, ou seja, 

são previsíveis, podendo ocorrer diariamente, durante o ano inteiro, são classificadas como 

atividades habituais. Costa (2013) enfatiza que quando a professora incorpora como atividades 

permanentes a realização de momentos dedicados a diferentes leituras e gêneros variados em 

um espaço destinado e, portanto, organizado para esta finalidade elas passam a compreender 

que essas atividades são enriquecedoras e agradáveis. Nessa perspectiva elas contribuem para 

desenvolver o hábito pela leitura, necessários na formação do futuro leitor. De fato, a tenda é 
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um lugar lindo, mágico, encantador e que certamente contribuirá para despertar o interesse e o 

gosto pela leitura.  

Outra atividade de leitura que foi realizada em um ambiente inusitado e que queremos 

destacar, recebeu o nome de “arvores literárias” e foi retirada do site www.costarica.ms.gov.br. 

Essa atividade fez parte do projeto de comemoração ao dia do livro. Ocorreu em 2017, no 

município de Costa Rica no Estado do Mato Grosso do Sul no Centro de Educação Infantil – 

Ilidia Lacerda de Almeida. Os alunos ao chegarem à escola foram surpreendidos com as árvores 

da lateral da instituição com dezenas de livros pendurados nos galhos. Segundo a gestora da 

instituição de ensino, a realização do projeto partiu da necessidade de despertar nos alunos e 

em toda comunidade escolar o incentivo e o gosto pela leitura. Durante todo o dia os alunos 

puderam visitar as árvores literárias, para ler e ouvir histórias. 

De acordo com Abramovich (2008) o momento de ouvir histórias deve ser prazeroso e 

divertido. O projeto “Árvores literárias” é outro bom exemplo de atividade envolvendo a leitura 

que explora a imaginação das crianças num ambiente descontraído e envolvente. Os livros 

foram amarrados nos galhos das árvores de forma que a criança possa sentar no chão, 

devidamente protegido, podendo tanto visualizar os livros como manuseá-los livremente, algo 

extremamente necessário nessa faixa etária, isto é evidenciado em nosso aporte teórico. Rego 

(1995), por exemplo, explica o quanto é importante para os pré-escolares poderem visualizar 

os livros, considerando que nessa fase são as imagens que exercem maior fascinação nas 

crianças. 

Um detalhe importante que queremos destacar é o fato dos livros estarem amarrados nas 

árvores que estão nos arredores da escola. Neste caso, não só as crianças da escola desfrutaram 

de momentos preciosos de leitura, assim como a comunidade ao redor.  

No blog Ler com prazer (http://ler-com-prazer.blogspot.com.br) encontramos relatos de 

algumas professoras sobre a preparação do projeto “Maleta viajante”. É interessante salientar 

que embora esse projeto não ocorra dentro da sala de aula, precisamos considerar que o mesmo 

cria condições para que os alunos tenham acesso aos livros da sala. 

Um dos relatos que nos chamou a atenção foi o da professora Maria Delfina. Ela 

apresenta todos os detalhes do projeto de leitura que foi realizado com alunos da Educação 

Infantil de 4-5 anos, intitulado “Mala viajante”. Em seu depoimento, ela relata que o projeto se 

justifica pela necessidade de estimular a leitura de forma prazerosa, e não por obrigação, e pela 

importância da leitura na formação do futuro leitor. Ela continua afirmando que o projeto busca 

http://ler-com-prazer.blogspot.com.br/
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envolver família e escola, despertar o gosto pela leitura e ampliar o vocabulário por meio da 

leitura de diferentes textos.  

A mala é na verdade uma pasta com alça, decorada com o tema do projeto. Segundo a 

professora Delfina (2014, n.p.) o projeto está organizado da seguinte forma: 

 
Uma vez por semana, um aluno leva a malinha com um livrinho, uma caixa 

de lápis de cor, uma borracha, um lápis, um apontador e uma folhinha (Ficha 

de Leitura).  

Na parte de dentro da malinha tem a explicação e o pedido para que o 

responsável pelo aluno, leia o livro para ele. E depois, que este desenhe a parte 

que mais gostou da história e que pinte o “smile” de acordo com o que achou 

do livro. (Grifos no original). 

 

No dia seguinte a professora pede para que a criança, que no dia anterior levou a mala 

para casa, compartilhe, relatando a história lida pelo familiar aos colegas. Em seguida ela sorteia 

outra criança que levará a mala para casa. Segundo Lerner (2002, p. 98) “[...]os projetos 

institucionais permitem instalar na escola – e não só na classe – um clima leitor que, em alguns 

casos, se estende para os lares, porque vai envolvendo imperceptivelmente não só as crianças 

como também às famílias”. É o que ocorre com o projeto “Mala viajante” que parte desse 

princípio de envolver escola e família. Segundo o RCNEI é importante “Possibilitar 

regularmente às crianças o empréstimo de livros para levarem para casa. Bons textos podem ter 

o poder de provocar momentos de leitura em casa, junto com os familiares”. (BRASIL, 1998, 

p. 144). 

O projeto “Mala viajante”, realmente cumpre com esse propósito, porém, precisamos 

analisar, algumas especificidades que esse projeto em questão apresentou que o tornou limitado. 

Segundo a professora, o projeto se propõe despertar o gosto e o prazer pela leitura, porém, ao 

final da leitura, o familiar deve entregar uma atividade de desenho e pintura para a criança. 

Embora a leitura seja realizada por um familiar, em um ambiente descontraído, podemos notar 

a reprodução do ativismo das tarefas ao término da leitura realizada por muitas professoras. 

Este fato é duramente criticado por diferentes autores, principalmente por Abramovich (2008). 

A professora enfatiza que o projeto mala viajante permite o acesso a diferentes livros, 

quando na verdade a criança só tem acesso a um livro dentro da mala. Neste caso, o foco não 

está na leitura, e sim, na tarefa, pois na mala contém vários materiais como: lápis de cor, 

borracha, lápis e apontador que serão utilizados na realização da atividade. Segundo Frantz 

(2001) um texto literário traz na sua essência o lúdico, o mágico, portanto, a leitura não deve 

vir acompanhada da noção de um dever, tarefa a ser cumprida. O perigo, nesse caso, é tornar 
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esse momento de leitura em família em algo cansativo e enfadonho. Seria interessante a 

professora disponibilizar dentro da mala viajante vários livros, assim a criança poderá escolher, 

após ter ouvido as leituras, o livro da sua preferência. Com relação ao critério de seleção dos 

livros, ela explica que escolhe aqueles nos quais predominam as imagens sobre os textos e que 

possuam uma linguagem simples. Oliveira (2008) cita algumas especificidades relevantes que 

devem ser observadas pela professora no momento de selecionar literatura para organizar 

atividades de leitura, tais como: apresentar um vocabulário apropriado, com uma linguagem 

interativa, com a presença de ilustrações atraentes e que priorize a presença de valores humanos 

e éticos. 

É preciso salientar que existem outras possibilidades de trabalhar um texto literário, 

fugindo das tarefas ao final das leituras. Nesse caso, a professora pode trabalhar o 

desenvolvimento da linguagem oral por exemplo, propiciando que no dia em que a criança 

devolve a “mala viajante” ela possa compartilhar com a turma a experiência vivida no ambiente 

familiar, tais como: Qual história mais gostou? Quem leu para você? Como foi a leitura? Qual 

horário? Foi bom? Onde foi a leitura? Todo mundo leu junto? Seus pais gostaram? Entre outras 

perguntas. Essa é uma possibilidade da criança narrar fatos, que é outro elemento importante 

nessa fase do desenvolvimento da criança, usando a linguagem na narrativa de eventos e 

acontecimentos com uma sequência, permitindo que a criança se expresse por meio do 

depoimento, inclusive manifestando opinião. Esse projeto é uma iniciativa importante e que 

pode ser rica e melhor aproveitado nesses aspectos.  

Em tese, podemos perceber, por meio dos exemplos das atividades levantadas, que é 

possível organizar espaços para criar ambientes propícios à leitura em diferentes situações.  

Conforme apontamos anteriormente, é importante que a escola, objetivando propiciar o 

prazer pela literatura e desenvolver o gosto pela leitura, crie espaços destinados a essas práticas. 

Costa (2013) fala da necessidade de construir espaços destinados à leitura e como esses espaços 

potencializam essas práticas em sala de aula. Sendo assim, para despertar o interesse das 

crianças pela leitura, na fase pré-escolar, é importante que eles tenham acesso a uma variedade 

de livros em um espaço convidativo e prazeroso. Nessa perspectiva o espaço é importante pois 

ele será um convite para que as crianças entrem no jogo do faz de conta e da imaginação que é 

típico dessa faixa-etária. 

É importante destacar que essas três atividades foram realizadas em escolas diferentes 

e que, independentemente da escola, o que marca é o fato das professoras terem encontrado 

formas diferenciadas de trabalhar com os espaços disponíveis. As crianças precisam perceber 
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o quanto é importante ouvir histórias, e que a professora valoriza e se dedica em criar momentos 

prazerosos de leitura diariamente, mas também em momentos que vão além da sala de aula e 

também que se caracterizam como ocasiões especiais.  

Desta forma, percebemos que é importante que a leitura faça parte da rotina em 

atividades permanentes como a hora do conto que pode ser realizada em tendas mágicas ou na 

própria sala. Mas que ocasionalmente também a leitura possa ser objeto de momentos especiais 

como a árvore literária. Ou ainda acompanhar as crianças até suas casas, por meio da mala 

literária. Conhecimento e criatividade precisam fazer parte do repertório docente para que as 

crianças tenham oportunidade de aprender por meio da leitura.  

 

5.2 A SELEÇÃO DO ACERVO 

  

Nessa categoria, vamos considerar a seleção do acervo. Para isso, vamos apresentar para 

análise e discussão duas atividades, ambas retiradas de sites da internet. A primeira é um projeto 

com poesias e a segunda é o projeto baú de histórias. Em nossas análises vamos apresentar 

elementos a serem considerados na escolha do acervo. Neste aspecto é importante observar 

como diferentes professores buscam, por meio de atividades, alternativas para ampliarem o 

acervo da sala.  

No site do Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA) 

encontramos uma sugestão de projeto de leitura de poesias. Este projeto oportuniza que os 

alunos sejam colocados no papel de leitores, embora ainda não saibam ler de forma 

convencional. O projeto apresenta como objetivos: o contato dos alunos com a escrita por meio 

do manuseio dos livros; ouvir poemas lidos pelo professor; conhecer as características do texto 

poético; conhecer um vasto repertório de poemas de diferentes autores, entre outros. O projeto 

está previsto para ser desenvolvido em um período de oito dias, com as seguintes propostas de 

atividades: no primeiro dia o professor realizara uma roda de leitura para apresentar livros de 

poesia, assim como fará a leitura de alguns. Em seguida convidará as crianças para organizarem 

a biblioteca da sala, somente com estes livros selecionados para o projeto.  

No segundo dia o professor começará realizando a leitura de uma poesia feita, depois a 

turma fará a escrita coletiva, com a ajuda do professor, como escriba, de um bilhete endereçado 

aos pais. O bilhete será uma forma de envolver a família no projeto, inclusive solicitando que 

os pais doem, ou emprestem, livros de poesia, ou ainda que registrem as poesias que eles sabem 



42 

 

 

de cor. No terceiro dia o professor realizará a leitura de uma poesia. Nesse dia todos os livros 

da biblioteca da sala estarão disponíveis para o empréstimo, e devolverão na data marcada.  

No quarto dia o professor fará a leitura de uma poesia, enquanto isso os alunos 

acompanharão a leitura por meio do texto impresso, para finalizar eles farão uma ilustração. No 

quinto dia o professor realizará a leitura de uma poesia com rima e indagará a possibilidade de 

trocar algumas palavras por outras. Esse texto ficará exposto na parede da sala. No sexto dia o 

professor selecionará, juntamente com as crianças, as poesias preferidas de cada um e fará uma 

coletânea. No sétimo dia ela entregará para cada criança a sua poesia preferida e fará a leitura 

juntamente com ela. A criança colocará o nome na folha e fará uma ilustração. No oitavo e 

último dia haverá um sarau envolvendo as outras turmas. Durante o Sarau as crianças farão a 

leitura das poesias preferidas. Com a ajuda do professor, será apresentado o livro das poesias 

preferidas das crianças, assim como aquelas que foram sendo criadas durante o projeto. 

O projeto da poesia é um bom exemplo de acervo. Mostra que a professora precisa ter 

um vasto conhecimento no trabalho com literatura, sem contar que ela terá que se dedicar em 

selecionar muitos exemplares de um mesmo gênero. É importante destacar como a professora 

poderá resolver a questão da aquisição e ampliação do acervo específico para o projeto com 

poesias. A sugestão ajudou as crianças na produção de um bilhete endereçado aos pais, 

solicitando o empréstimo de livros de poesias e, ainda deu uma sugestão no caso daqueles pais 

que não puderem comprar um livro, que eles mesmos registrassem seus poemas prediletos. 

Assim, ela aproveitará para trabalhar com a escrita com os alunos e ainda envolverá a família 

diretamente no projeto.  

A outra atividade selecionada foi apresentada pela pedagoga Ana Paula Barbosa Rosa, 

em uma entrevista para o site sb24horas.com.br. Na ocasião ela falou do projeto baú de histórias 

realizado pelas professoras da Casa da criança Arapiranga da Rede Municipal de Educação de 

Americana, em São Paulo. O baú com menos de um metro de comprimento e uns 80 cm de 

altura com rodinhas e um puxador, percorre todas as salas sempre puxado por crianças e 

professores. Dentro dele um mundo de imaginação com dezenas de livros. 

Segundo a pedagoga, idealizadora do projeto, a ideia do baú surgiu da necessidade de 

tornar a leitura um momento agradável para as crianças. Foi então que ela imaginou um baú e 

que sempre que as crianças abrissem sairiam novas histórias. Então foi construído um baú com 

corda e rodinhas para ser levado por todas as salas. 

Segundo o relato da professora Ana Paula, o projeto começou no início do ano. A 

primeira autora a ser trabalhada foi Ruth Rocha. Por isso foram colocados no baú uns 10 livros 
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para crianças de quatro a cinco anos de idade. O baú circulou por todas as salas. Assim que as 

professoras recebem o baú, elas realizam as leituras. No momento seguinte elas aproveitaram 

para apresentar um pouco da biografia da autora. Nos seus relatos ela esclareceu que a escola, 

depois de Ruth Rocha escolheu trabalhar a questão da diversidade cultural porque em maio é 

comemorado a Abolição da Escravatura4. E novamente o acervo de livros do baú foi atualizado. 

Agora somente com textos que abordavam o tema. Elas lembraram que as mães africanas 

rasgavam retalhos de tecidos da barra da saia e por meio de nós elas inventavam bonecas para 

suas filhas. As bonecas eram chamadas de abavomi. Ela explicou que no final das leituras as 

professoras tiveram a ideia de envolver as crianças na confecção da boneca. Assim as crianças 

puderam levá-las para casa e puderam contar as histórias, inclusive da culinária, dos costumes 

e tradições daquele povo, para os familiares. 

A professora relatou que no mês de agosto a escola escolheu trabalhar o folclore. Então 

foram selecionados para o baú livros de sereias, saci Pererê, mula sem cabeça entre outros. Cada 

professora escolheu para trabalhar um personagem diferente. Um outro tema interessante que 

foi trabalhado por meio do baú foi a reciclagem. Por isso durante as leituras as crianças 

construíram brinquedos como peteca, etc. Ela explicou que no mês de setembro, na data dessa 

entrevista, elas estavam se organizando para trabalhar com a biografia de Monteiro Lobato. Por 

isso a escola já havia providenciado a compra dos livros, para iniciarem novos momentos com 

o baú. 

O Projeto marca as possibilidades de trazer e ampliar o acervo, além de proporcionar o 

acesso e conhecimentos a diferentes gêneros textuais. Assim como conhecer a biografia de um 

determinado autor abre espaço para trabalhar diferentes assuntos e temas. Nessa perspectiva a 

professora poderá trabalhar em outros momentos, por exemplo, com literatura que possibilite 

abrir espaços para o diálogo sobre questões culturais, diferenças e outros assuntos. Nessa 

perspectiva Saraiva (2001) enfatiza a importância das professoras dominarem um 

conhecimento teórico, tanto da importância como da função da literatura para o 

desenvolvimento da criança. A autora destaca que as professoras, antes de selecionarem livros 

para realizar atividades de leitura com seus alunos devem, primeiramente, ter clareza dos 

                                            

4 Embora as atividades sejam interessantes e mereçam ser destacadas é importante mencionar que o movimento 

negro não comemora a abolição da escravatura. Para o referido movimento a data de luta é o dia 20 de novembro 

- dia da consciência negra em homenagem a Zumbi dos Palmares.  
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objetivos do trabalho que pretendem realizar. Este projeto apresenta essas particularidades 

mencionadas pela autora. 

Para compor um acervo dinâmico, atrativo e diversificado, demanda um investimento 

financeiro, e nesses casos a escola terá que comprar os livros, principalmente quando pretender 

realizar um projeto de leitura com livros de um mesmo escritor, como no caso do baú de 

histórias. Em outras oportunidades poderá mover ações que ajudarão a mobilizar os familiares 

a contribuírem com livros para o acevo da sala, foi o que ocorreu com o projeto de poesias. 

Uma outra possibilidade é no início do ano solicitar aos pais que contribuam com livros para o 

acervo da sala. São ações simples, que contribuirão para ampliar o acervo e, certamente 

potencializar o trabalho diário de leitura da professora em sala com seus alunos. 

Consideramos que estas iniciativas são importantes, mas não substituem a 

responsabilidade do poder público de fornecer acervo necessário ao trabalho docente de 

qualidade. Entretanto, parcerias são bem-vindas, uma vez que a educação deve ser 

responsabilidade coletiva.  

Os livros que ficarão expostos ao contato direto das crianças, nos espaços destinados a 

leitura, por exemplo, devem apresentar textos de qualidade, com boas ilustrações, assim 

chamarão à atenção e despertarão a curiosidade e interesse das crianças.  

Portanto, o acervo que vai ser colocado à disposição das crianças não pode ser limitado 

àquilo que elas têm condições de ler sozinhas ou manusear. A professora também precisa ter 

como material de leitura outros livros, como: os contos, os livros só de texto, que ela possa ler, 

como as coletâneas, por exemplo. Deve-se evitar ler somente textos com frases curtas para as 

de quatro e cinco anos que já têm condições de ouvir narrativas com uma linguajem mais 

elaborada.  

5.3 PRÁTICA PEDAGÓGICA 

Quando enfatizamos a prática pedagógica dos professores com relação a leitura literária, 

precisamos considerar que existem muitas formas de organização e realização. Nesta terceira 

categoria, vamos analisar atividades que contemplem o trabalho diário de leitura da professora, 

nas seguintes situações: Leitura realizada pelo professor e atividades que prolongam o prazer e 

o gosto pela leitura. Para isso, selecionamos as seguintes atividades: Mil e uma noites, projeto 

“O aniversário do Seu Alfabeto” e entrevista teatral. 

No site do Instituto Avisa lá encontramos o relato da professora Adriana Klisys. Na 

ocasião ela era professora do grupo de cinco anos da Escola Logos, onde desenvolveu o projeto 



45 

 

 

denominado As Mil e Uma Noites. O objetivo consistiu em proporcionar que as crianças 

transitassem pela realidade e pela fantasia. A professora relatou que iniciou o projeto com um 

estudo profundo sobre os povos árabes e foi quando percebeu que era possível trabalhar numa 

parceria entre a leitura da literatura das Mil e Uma Noites com o estudo sobre a cultura árabe, 

ou seja, a união da literatura com a realidade.  

Ela destacou que diariamente realizava a leitura ou a contação dos capítulos das 

narrativas das mil e uma noites para os seus alunos. Como estratégia sempre parava numa parte 

interessante e no dia seguinte continuava. Para explorar mais o assunto, ela intercalava as 

histórias de Sherazade com informações sobre lugares e povos árabes, assim com os cenários e 

os personagens. Ela envolveu a turma e juntos coletavam as informações a respeito do mundo 

árabe, por meio de livros, revistas, inclusive em entrevistas com pessoas de origem árabe, filmes, 

músicas e da própria literatura. Ela mencionou que durante a realização do projeto, as crianças 

conheceram e puderam experimentar a culinária árabe. 

A professora explicou que quando leu para a turma que os beduínos usavam apenas a 

mão direita para comer, porque limpavam suas necessidades com a esquerda, pois havia uma 

preocupação com a questão da higiene, por causa da escassez de água, ela proporcionou um 

momento para que as crianças discutissem as diferentes formas que os beduínos poderiam 

encontrar para lavar as mãos e escovar os dentes no deserto. Então ela ouvia atentamente as 

várias hipóteses levantadas pelas crianças. 

Conforme o projeto ia avançando as crianças sugeriram à professora que construíssem 

na areia do parque uma cabana com tendas e tapetes, semelhante à dos beduínos, para que 

pudessem degustar um lanche árabe. A professora enfatizou que por meio do faz de conta, toda 

a sala foi transformada num ambiente lúdico. As crianças brincavam de fazer e usar turbantes, 

outras tinham tapetes “mágicos”, tendas, maquetes de deserto, chegaram até a construir um 

dromedário de sucata, assim como confeccionar sabres etc. Segundo a professora, conforme o 

projeto ia avançando elas iam obtendo novas informações e passavam a refletir sobre o que 

estavam aprendendo, e realizaram diferentes atividades como: preparar receitas típicas, 

conhecer locais ricos da cultura árabe, assistiam a trechos de filmes sobre o tema etc. Ela 

enfatizou que o estudo avançava e assim ganhava corpo à medida que as crianças podiam 

brincar com o que aprendiam, ao mesmo tempo em que a própria brincadeira era enriquecida 

pelas novas informações que obtinham nos estudos. A professora Adriana explicou que a turma 

aproveitava as situações lúdicas para realizar pesquisas tanto de imagens como de textos. 
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Lembrou quando levou a turma até a biblioteca para pesquisar como eram decorados os sabres. 

Assim, a turma tinha um motivo real para pesquisar. 

Esse projeto apresenta em suas etapas atividades coerentes com a faixa etária. Coelho 

(2004) explica que as crianças no período da educação infantil, estão na fase mágica do 

desenvolvimento. Leontiev (2010) acrescenta que elas avançam para a fase das representações. 

Portanto, todas as atividades contribuíram para que elas desenvolvessem a imaginação, pois 

ficou claro que por meio das leituras literárias e das informações, elas puderam imitar, recriar e 

vivenciar situações novas.  

Outro ponto positivo e que merece destaque é o fato da professora manter, como algo 

importante, uma rotina diária de leitura com seus alunos. Algo que a mesma realiza com preparo 

e planejamento, ato este que é veementemente defendido pelas autoras Arce e Martins (2007).  

Em 2017 nós realizamos o projeto de estágio com alunos do Pré I da E. M. E. I 

Moranguinho, baseado no livro de Ademir Piedade “O Aniversário do Seu Alfabeto”. No livro 

Seu Alfabeto está fazendo aniversário e convida todas as letras do alfabeto para uma festa. 

Sabemos o quanto o mundo das festas infantis atrai e fascina as crianças. Por isso desde o início 

as crianças foram envolvidas nessa temática e percebemos um ambiente que nos permitiu 

trabalhar a imaginação, por meio do jogo e faz de conta.  

O projeto teve a previsão de acontecer em três dias e apresentou os seguintes objetivos: 

identificar as letras do alfabeto, inclusive a letra inicial do nome de cada aluno; desenvolver a 

socialização dos alunos por meio dos jogos em grupo; desenvolver a linguagem oral e escrita; 

ampliar o vocabulário e explorar a imaginação por meio da literatura infantil. 

Em nosso primeiro encontro, chegamos antes dos alunos e organizamos a sala, no canto 

da sala colocamos em cima de uma mesa uma caixa grande, bem decorada. Conforme os alunos 

foram chegando, convidamos para dançar músicas com letras do alfabeto, utilizamos o projetor 

de imagem e uma caixa de som. Eles ficaram curiosos e intrigados com a caixa misteriosa. Em 

roda de conversa explicamos, de forma simples o nosso plano de atividades para três encontros. 

Na sequência realizamos a leitura do livro e aproveitamos para apresentar o segredo da caixa, 

o personagem do livro o Seu Alfabeto (um boneco de pano com a roupa decorada com as letras 

do alfabeto). Os alunos ficaram encantados com o boneco. Eles vibraram quando falamos que 

em nossa última atividade realizaríamos a festa de aniversário do personagem principal, 

conforme a história.  

Explicamos que até chegarmos ao momento mais importante do nosso projeto, eles 

iriam realizar algumas atividades. Como por exemplo, conhecer e memorizar as 26 letras do 
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alfabeto, aquelas letras que foram convidadas para a festa. Ressaltamos que a cada atividade 

realizada na aula seria uma preparação para o grande momento, ou seja, para a festa. Em seguida 

realizamos a leitura do livro.  

Lembramos às crianças que assim como a esposa do seu alfabeto confeccionou os 

convites para a festa, eles também teriam que confeccionar os seus convites. Neste dia 

trabalhamos a escrita do nome, por meio de prendedores de roupa, alfabeto móvel e jogos de 

montagem e encaixe do alfabeto.  

No segundo dia começamos retomando a história e explicamos que assim como ocorrera 

na história, precisamos entregar presentes para o aniversariante, portanto, cada um precisa 

pensar em algo para presentear o seu alfabeto. Propusemos às crianças que, depois que 

escolhessem o que iriam entregar, eles teriam que desenhar e pintar os presentes. Lembramos 

que o nome do presente deveria começar com uma das letras do alfabeto. Ajudamos cada 

criança no momento de escolher cada presente. Então, entregamos uma folha de papel sulfite 

com uma letra do alfabeto bem no cantinho da folha para que realizassem o desenho de algo 

que correspondesse a aquela letra escolhida por eles. Este desenho foi entregue ao 

aniversariante no momento da festa. 

Em nossa última atividade, como produto final, realizamos a tão esperada festa de 

aniversário do Seu Alfabeto. Chegamos antes dos alunos e organizamos todo ambiente para a 

festa, como: Jogo de luz, painel com balões, mesa com toalha decorada com as letras do 

alfabeto, bolo, docinhos, lembrancinhas. Fixamos na parede um painel com o alfabeto e um 

espaço para colocarem os presentes para o aniversariante. Assim que as crianças foram 

chegando, dançamos e cantamos músicas com letras do alfabeto. Conforme a rotina, realizamos 

a chamada, seguindo a sequência do alfabeto e enfatizando a letra inicial do nome de cada 

criança e, atualizamos o calendário. Em seguida realizamos uma dinâmica com balões e 

colagem do alfabeto móvel, para decorar a festa.  

Nós levamos objetos e brinquedos com as letras iniciais correspondentes a cada letra do 

alfabeto e entregamos para os alunos e, no momento seguinte eles foram, com a nossa ajuda, 

até o painel colocar o presente no lugar correspondente aquela letra. Para finalizarmos o projeto, 

relembramos toda a trama da história, depois cantamos parabéns para o aniversariante e cada 

criança entregou um presente, que ficou exposto no mural. 

É importante notarmos que nos objetivos fica claro que a intenção era trabalhar o 

alfabeto, porém, de forma lúdica, inclusive por meio de jogos. Neste caso, o foco ao 

apresentarmos a literatura, não estava em explorar a trama da história e sim na possibilidade de 
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apresentar o personagem principal, o seu alfabeto. Constatamos, que a literatura, neste caso foi 

usada como pretexto para apresentar o boneco. No entanto, o boneco, foi usado para atrair a 

atenção e o interesse das crianças para o aprendizado das letras. Fica claro que a partir da 

chegada do personagem na sala, foram desenvolvidas uma série de atividades lúdicas, inclusive 

por meio de jogos, todas voltadas ao ensino do alfabeto.  

Outra forma de ampliar as oportunidades a partir do livro, teria sido produzir de fato o 

convite para a festa, atribuindo uma função real para a escrita, ou seja, os convites poderiam 

ser endereçados aos pais dos alunos, ou a outra turma da escola, por exemplo.  

Se analisarmos a trama da história, fica evidente que a qualidade literária não foi 

observada, pois o texto apresenta questões que as crianças dessa faixa etária ainda não 

dominam, como é o caso do uso das regras de separação de sílabas com as consoantes SS e RR, 

que, certamente, as crianças não entenderam. Contudo, a escolha do livro deu oportunidade de 

trabalhar uma sequência de atividades que contribuiu para ampliar o conhecimento das crianças 

com relação às letras do alfabeto, conforme os objetivos propostos.  

Outro fato interessante é a atividade ser classificada como um projeto. Segundo Lerner 

(2002) trata-se, nesse caso, embora apresente um produto final, de uma sequência de atividades 

e não um projeto. A autora explica que durante o ano a professora pode realizar várias 

sequências de atividades, pois elas apresentam um tempo limitado. Outro fato importante é a 

possibilidade de trabalhar um gênero ou tema específico, ou ainda a biografia de um 

determinado autor. 

Além disso, o projeto pressupõe envolver as crianças em seu planejamento, levantando 

sugestões para sua realização, de forma a construir coletivamente algumas propostas, o que não 

ocorreu, nesta atividade. 

Outra proposta de atividade envolvendo a leitura que queremos trazer para realizarmos 

análises e discussões, ocorreu em 2016, quando participávamos como bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID).  

A atividade consistiu em realizar círculo de leitura com os alunos do Pré-I, quatro anos 

na E.M.E.I. Moranguinho, em Porto Velho Rondônia. Na ocasião, nós criamos a técnica 

interativa de contação de histórias intitulada por nós de entrevista teatral.  

Em um dos nossos encontros com a turma, num primeiro momento, realizamos a 

contação da fábula “Os três porquinhos”. Optamos pela contação por se tratar de uma história 

conhecida pela maioria das crianças. Em seguida foi realizada a leitura do livro A verdadeira 

História Dos Três Porquinhos! de Jon Scieszka. Este livro apresenta uma versão que se 
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contrapõe à fábula apresentada no primeiro momento. Nosso objetivo era despertar interesse, 

curiosidade, num ambiente no qual poderiam demonstrar opiniões e críticas. 

Após a realização da leitura, houve o momento da caracterização dos personagens. 

Foram escolhidas três crianças e uma das bolsistas representou o lobo e outra o repórter. E, em 

seguida, foi realizada a entrevista com os personagens. Primeiro o repórter dirigiu as perguntas 

para os porquinhos, estes retomaram toda a trama da história. Logo em seguida, o repórter pediu 

para o lobo explicar a sua versão dos fatos.  

No final, abrimos espaço para entrevistar a plateia. Entre outras perguntas, o repórter 

indagou qual das versões eles mais gostaram e porquê. Foram muitas opiniões interessantes e 

para nossa surpresa a maioria escolheu a versão do lobo como a melhor.  

Tanto para Leontiev (2010) como para Pasqualini e Eidt (2016), em cada fase do 

desenvolvimento da criança ela apresenta uma determinada atividade dominante. Nessa 

perspectiva, a atividade que direciona o desenvolvimento das crianças na fase dos três a seis 

anos é caracterizada pelo jogo de papeis, segundo esses autores. Processo esse estimulado pela 

referida atividade que criou condições, em uma situação diferenciada, para que as crianças 

pudessem, por meio do teatro, brincar de imitar os personagens, favorecendo o jogo de papeis. 

Ao serem instigadas a responderem, as crianças vão desenvolvendo a linguagem, o raciocínio 

e a apropriação de novas posições sociais.  

Ao assumirem outros papeis, elas passam a responder na perspectiva do personagem e 

isso exige se colocar no lugar do outro. Esta é uma característica importante do 

desenvolvimento infantil que, nessa faixa etária, ainda está em fase inicial de desenvolvimento, 

por isso o faz de conta é tão importante. E aqui na perspectiva de fazer de conta e responder 

como o porquinho ele precisa assumir esse papel, observando as características que permitem 

comportar-se como tal.  

Outro fato importante a ser destacado é a presença dos adultos participando junto com 

as crianças e não apenas dirigindo, como ocorre na maioria dos casos. É interessante notar que 

por meio do teatro, as crianças, quando entrevistadas, recontaram toda a trama da história de 

forma espontânea sem precisar decorar o texto. Isso só foi possível porque elas foram 

envolvidas. Pasqualini (2016) explica que quando a criança é estimulada a recontar histórias 

isto exige dela concentração e esforço em compreender a trama.  

Vale destacar que essa atividade veio ao encontro das recomendações, tanto de Saraiva 

(2001) como de Frantz (2001), quando ressaltam a importância de recorrer a outras formas 

distintas de envolver as crianças na leitura de um determinado texto, inclusive objetivando 
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prorrogar um clima agradável e satisfatório a partir da leitura. Neste caso a professora terá que 

recorrer a outras manifestações artísticas, como nesse caso, por meio do teatro. A atividade 

possibilitou desenvolver nas crianças a capacidade de saber o momento de ouvir e de esperar 

sua vez de falar. Acreditamos que é na convivência com outras pessoas que elas aprendem 

regras de conduta e convivência, algo importantíssimas na educação infantil. 

Foram apresentadas e analisadas diferentes atividades realizadas por meio de projetos, 

em sequências de atividades ou ainda em forma de atividades habituais, que nos mostraram as 

diferentes possibilidades da professora organizar o trabalhar com leitura literária diariamente 

com seus alunos. Dentre as atividades selecionadas destacamos o projeto Mil e uma noites e a 

entrevista teatral, que apresentaram formas distintas, simples e possíveis de organizar, realizar 

e que, certamente, ampliaram a experiência com o livro. Portanto elas consideram, tanto a faixa 

etária dos alunos, como também despertam o gosto pela leitura e o prazer pela literatura lida. 

Nas atividades propostas para serem realizadas após as leituras, encontramos atividades que 

envolveram a arte e a cultura, em um ambiente lúdico, mágico repleto de ficção, no qual as 

crianças puderam imitar personagens, brincar de faz de conta, num ambiente favorável ao jogo 

de papeis, algo marcante nessa fase do desenvolvimento.  

A entrevista teatral como técnica interativa de contação de histórias, por exemplo, 

proporcionou um ambiente no qual as crianças puderam ser imersas no mundo da ficção e do 

faz de conta, proporcionando maior envolvimento da turma, assim como, explorou a 

imaginação. Certamente contribuiu, de fato, para prolongar o interesse e prazer pela leitura 

realizada. 

Com relação a sequência de atividades intitulada “O aniversário do Seu Alfabeto” 

acreditamos que deve ser considerada não como uma proposta a ser trabalhada a partir de uma 

literatura, pois nesse caso a literatura acabou sendo um mero pretexto para ensinar um 

determinado conteúdo. Portanto da forma em que a atividade foi organizada e realizada não 

considerou as especificidades de um texto literário como arte, que mobiliza a imaginação. 

É importante ressaltar que no projeto Mil e Uma Noites as crianças puderam sugerir as 

etapas do projeto e, neste caso, a professora exerceu a função de mediadora. Diferente das 

atividades relacionadas no “aniversário do seu alfabeto”, no qual as crianças são apenas 

partícipes das atividades, ou seja, em nenhum momento foi lhes dado oportunidade de expor 

ideias ou sugestões que alterassem a sequência dos eventos que foram preestabelecidos.  

A professora, ao realizar atividades diárias envolvendo leitura literária com crianças de 

quatro e cinco anos, deve ter a sensibilidade e o conhecimento necessário para desenvolver 
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formas de ampliar essa leitura, seja em forma de roda de conversa, por meio do diálogo na qual 

possa ouvir opiniões e os argumentos dos alunos com relação a história, ou seja, por meio do 

teatro, como foi apresentado anteriormente, entre outras possibilidades. Essas possibilidades 

ampliarão e permitirão explorar elementos que constituem uma narrativa literária, como a 

ficção por exemplo. Assim ela estará contribuindo para o desenvolvimento da linguagem, assim 

contribuirá para desenvolver o gosto e o prazer pela leitura lida. 

Para finalizarmos a seção das análises das atividades selecionadas, somos levadas a 

pensar que, em diferentes lugares, muitos cursos de formação disponibilizam material para os 

professores, contudo é preciso que ele tenha elementos necessários para poder escolher e 

analisar. 

Outra questão a destacar é o fato de que uma atividade não pode ser classificada como 

boa ou ruim em si, pois ela depende do objetivo do professor, assim como do público a quem 

se destina, das condições que essa profissional possui e como ela se articula com as 

necessidades das crianças.  

Apresentamos um rol de atividades selecionadas de lugares diferentes e consideramos, 

por meio do nosso aporte teórico, que todas elas apresentam aspectos positivos, criativos, umas 

mais outras menos, todavia, todas atendem em alguma medida, alguns elementos do processo.  

Acreditamos que seria de grande valia se a professora se sentisse instigada, inspirada e 

até mesmo desafiada para o trabalho com a literatura. Neste caso, é importante pensar que ela 

precisa ter acesso a um repertório rico, pois se ela não tiver onde buscar e nem parcerias, não 

há como avançar. Muitas professoras são criativas, de fato, boas ideias podem ser inspiradoras, 

porém é fundamental que a escola considere como prioridade apoiar o trabalho das professoras 

priorizando a aquisição de materiais de qualidade e criando espaços de trocas, de formação e 

de crescimento coletivo.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O término de um trabalho, ao mesmo tempo em que permite o fechamento de algumas 

questões às quais nos propusemos no início do caminho, abre outras possibilidades que o 

percurso descortinou para o caminhante.  

Neste sentido, reafirmamos, ao concluir este estudo, a importância da presença da 

literatura nas salas de educação infantil. E ao retomar o objetivo que orientou nosso estudo 

podemos afirmar que o trabalho com a leitura literária com crianças de quatro e cinco anos, 

deve orientar-se pela qualidade do texto literário, considerado como manifestação artística, 

como produto da criação humana e, como tal, não pode ser mero pretexto para a aprendizagem 

de conteúdos escolares. 

Ao levantar as características dos textos mais adequados para o trabalho pedagógico 

com crianças dessa faixa etária, percebemos que os autores que estudam esta temática, como 

Cademartori (2010), Rego (1995), Oliveira (2008) e Costa (2013), afirmam de forma unânime 

que a qualidade do texto e da ilustração deve guiar sempre a escolha das professoras, além de 

atentar para a presença de valores éticos de respeito à diversidade e aos direitos humanos, uma 

vez que as crianças estão em formação para a convivência no mundo em que esses valores são 

necessários e fundamentais.  

Ao buscar sistematizar os elementos que devem ser considerados na seleção das 

atividades a serem desenvolvidas de forma a contribuir para o desenvolvimento das crianças, 

constatamos que a Psicologia Histórico-Cultural considera que as crianças se constituirão como 

seres humanos ao serem inseridas na cultura, por meio dos signos, como afirmam os autores 

Oliveira (1997), Luria (2010), Prestes (2010), e Pasqualini (2016). Ou seja, a linguagem como 

principal mediadora na apropriação dessa cultura encontra na literatura uma das formas mais 

criativas e elaboradas de expressão, seja em forma de linguagem escrita, imagética ou 

representativa (como faz-de-conta, teatro etc.).  

Portanto, quando as professoras permitem às crianças acesso aos diferentes textos 

literários estão ampliando o universo cultural deste público, permitindo-lhes a apropriação das 

formas mais elaboradas de produção humana sobre costumes, sentimentos, emoções, valores e 

memórias, permitindo-lhes o desenvolvimento das funções psíquicas superiores, funções 

mediadas pelos signos. 

Ao analisar propostas de atividades para o trabalho na pré-escola, envolvendo leitura 

literária percebemos como se articulam os diferentes campos de conhecimento no planejamento 
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da prática pedagógica do/a professor/a e o quanto desenvolver essa capacidade de análise é 

fundamental para a formação docente.  

Algumas atividades analisadas são extremamente criativas e permitem acesso à 

literatura. Entretanto deixam a desejar quando subordinam o texto literário ao trabalho com os 

conteúdos e substituem o prazer pela obrigação.  

Entendemos que a literatura pode e deve contribuir para a aprendizagem de conteúdos 

escolares, mas o trabalho pedagógico deve reservar espaço para a leitura prazerosa, para a 

exploração dos aspectos artísticos do texto literário, respeitando suas características e sua 

função social.  

Desenvolver um trabalho de Conclusão de Curso de Pedagogia voltado ao estudo e 

análise de atividades pedagógicas com crianças pequenas nos permitiu sistematizar 

informações teóricas sobre o tema da leitura literária, sobre o desenvolvimento infantil entre os 

quatro e cinco anos, mas principalmente, nos permitiu tomar consciência dos elementos que 

precisam ser considerados ao planejar atividades pedagógicas na pré-escola.  

O trabalho docente não pode orientar-se apenas pela intuição. Precisa profissionalizar-

se e, nesse sentido, deve lançar mão de todas as áreas do conhecimento. Nesse sentido, quando 

consideramos que as atividades com leitura literária na educação infantil devem levar em conta 

o tipo de texto a ser lido, a preparação do espaço e do professor, as necessidades de 

aprendizagem das crianças, faz sentido pensar que podemos e devemos organizar atividades 

habituais ou permanentes, atividades em forma de projetos e ou sequências didáticas (LERNER, 

2002). 

É importante salientar que é possível trabalhar com o conhecimento trazido pelos livros, 

sem tornar esta prática enfadonha, o que afasta as crianças da leitura, ao invés de aproximar. 

Mas para ser uma profissional capaz de escolher a melhor forma de encaminhar o trabalho 

pedagógico é fundamental o desenvolvimento do gosto pela leitura literária, a ampliação do 

conhecimento técnico e pedagógico, mas também condições de acesso a bons livros e demais 

recursos didáticos. Porque acreditamos que a capacidade criadora das professoras é 

fundamental, mas as condições de trabalho e desenvolvimento docente são ferramentas 

imprescindíveis à qualidade da educação.  

Outros estudos sobre o mesmo tema podem ampliar de forma significativa o que 

conseguimos apresentar neste trabalho. Entre eles apontamos como possibilidade o 

levantamento e análise de atividades, envolvendo literatura, desenvolvidas pelas professoras 

das escolas infantis em nossa cidade. Um estudo dessa natureza poderia fornecer elementos 
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importantes para a realização de projetos de formação visando socializar e aperfeiçoar a prática 

docente que está sendo desenvolvida nas escolas.  

Outro aspecto que merece aprofundamento em estudos futuros é o trabalho com 

literatura no âmbito das creches, aspecto importante da formação docente que encontra pouco 

espaço nos cursos de formação, tanto inicial, quanto continuada.  
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