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Eixo 2: Educação Básica 
 
Resumo 
Este trabalho apresenta-se como um recorte de pesquisa de Mestrado em Educação, 
alicerçados no Materialismo Histórico-Dialético e na Pedagogia Histórico-Crítica, 
buscamos compreender como professoras de um Centro Municipal de Educação 
Infantil definem a leitura, discutindo a definição dada pelas professoras e analisando 
se/como consideram a leitura literária importante para as crianças. A pesquisa 
justifica-se pelo fato de percebermos os momentos de leitura que acontecem em 
instituições de Educação Infantil, conhecidos como “Hora do Conto”, “Hora da Leitura”, 
muitas vezes acontecendo de forma mecânica, para preencher horários vagos, sem 
intencionalidade de promover o ato de ler. Em termos metodológicos, para coleta de 
dados, foram aplicados questionários às professoras com perguntas dissertativas, 
utilizando-se da análise interpretativa para analisar os dados obtidos. Recorreu-se à 
pesquisa bibliográfica para guiar e fundamentar as interpretações e conclusões, 
pautando-se em autores que escrevem sobre a leitura literária na Educação Infantil. 
Diante da análise das informações dadas pelas professoras, conclui-se que essas 
compreendem a leitura literária importante para o desenvolvimento das crianças, 
porém, percebe-se que lhes falta conhecimento acerca de como fazer, de como 
promover momentos de leitura que aguçem a sensibilidade estética das crianças, o 
que sugere a necessidade de uma formação continuada acerca do ato de ler e da 
leitura literária para esses profissionais da educação. 
 
Palavras-chave: Leitura Literária. Educação Infantil. Ato de ler. 
 

Introdução 
 

As leituras ofertadas às crianças no ambiente escolar podem lhes 

proporcionar uma visão mais ampla do mundo que as cerca, sendo necessário 

repensarmos as práticas de leitura promovidas na Educação Infantil, a fim de 

contribuirmos para a formação de sujeitos leitores. A pesquisa justifica-se pelo fato de 

percebermos os momentos de leitura, que acontecem em instituições de Educação 

Infantil, conhecidos como “Hora do Conto”, “Hora da Leitura”, muitas vezes 

acontecendo de forma mecânica, para preencher horários vagos, sem 

intencionalidade de promover o ato de ler. 
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Este trabalho é resultante de um recorte de pesquisa do Mestrado em 

Educação, o critério para apresentação desse recorte deu-se mediante a importância 

da definição que os professores dão à leitura literária, pois concordamos com Franco 

e Oliveira quando afirmam que “o trabalho educativo com a obra literária não pode ser 

um exercício reprodutivo, mas criativo e emancipador”. (FRANCO, OLIVEIRA; 2016, 

p.112). Por isso, a necessidade de compreendermos as apropriações dos professores 

que trabalham com as obras literárias na educação infantil, de modo que os momentos 

de leitura literária não ocorram de forma mecânica como temos visto acontecer. 

Para tanto Lajolo (2002), aponta que a formação do leitor ocorre 

quando ele tece o significado pessoal de suas leituras realizadas previamente, com 

os outros significados que ele encontrou ao longo da leitura literária. Com a 

incumbência de humanizar, a leitura literária manifesta-se com a capacidade de 

confirmar a humanidade do homem, suprindo uma necessidade universal que o 

homem tem sobre ficção e poesia. Nesse sentido, contribui para a formação da 

personalidade do homem e permite um conhecimento do seu mundo. A leitura está 

ligada a funções psíquicas superiores, pois por meio da leitura, há na atividade mental 

a criação de novas imagens e conceitos, de modo que o conhecimento apreendido é 

reelaborado, podendo modificar o modo de agir e de pensar dos indivíduos. 

(VIGOTSKI, 2001). 

Nessa pesquisa, pautamo-nos no Materialismo histórico-dialético, 

pois este busca interpretar a realidade em um processo de prática-teoria-prática, 

sendo o sujeito, por meio da práxis, capaz de apropriar-se de uma nova totalidade. Os 

dados coletados serão analisados por meio de análise interpretativa.  

O objetivo desse recorte foi compreender como professoras de uma 

instituição pública infantil definem “leitura”; discutindo a definição de leitura dada pelas 

professoras e analisando se/como consideram a leitura literária importante para as 

crianças. Para isso, apresentamos como se deu o recorte da pesquisa, apresentamos 

os resultados, com discussões e comentários pertinentes, e por último, as 

considerações finais acerca do que foi coletado e analisado. 

 

 

 

Metodologia 
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Nessa etapa da pesquisa foram aplicados questionários com 

perguntas dissertativas, utilizando-se da análise interpretativa para analisar os dados 

obtidos. Recorreu-se à pesquisa bibliográfica para guiar e fundamentar as 

interpretações e conclusões, utilizando-se de autores como Vigotski, Girotto e Arena. 

As professoras participantes da pesquisa têm, em sua totalidade, formação superior, 

a maioria graduada em Pedagogia, com média de cinco anos atuando 

especificamente na educação infantil, sendo que atualmente exercem a profissão 

numa instituição pública, na periferia da cidade, atendendo crianças de 1 a 5 anos. 

O questionário aplicado possui no total 8 perguntas, sendo que 

selecionamos nesse recorte duas, as quais se referem à definição de leitura das 

professoras e a importância que afirmam dar à leitura literária no trabalho com as 

crianças. 

 

Resultados e Discussão  

 

Ao aplicarmos o questionário, na pergunta “Para você, o que é 

leitura?”(conforme no quadro 1), obtivemos respostas como: 

 

Quadro 1. Para você, o que é leitura? 

P1 É a base fundamental do conhecimento. 

P2 É muito importante, pois nos proporciona várias descobertas; aperfeiçoa nossa escrita e 
a compreensão de mundo. 

P3 É um momento de prazer, imaginação e relaxamento. 

P4 É o meio prazeroso de ter interação com o ambiente em que está inserido, para a 
compreensão de mundo. 

P5 É o conjunto de vários momentos e possibilidades, tais como: conhecimento, fantasia, 
respeito, concentração. 

P6 É um processo de interpretação das informações descritas no livro, revista, jornal e 
outros. 

Fonte: Das autoras. 
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As definições de leitura dadas pelas professoras são variadas, sendo 

repetida a ideia de compreensão de mundo como um momento prazeroso. 

Arena (2001, p. 57) aponta que há necessidades que são estimuladas 

pelas relações entre os homens, apoiadas no conhecimento, na língua e nas relações 

entre leitor e escritor. O gosto e prazer estão ligados ao leitor e a seu contexto, seu 

uso da leitura, 

 

A criação do hábito, o desenvolvimento do gosto, a promoção do 
prazer e o estímulo à leitura são ações externas ao aprendiz, 
desencadeadas por agentes que buscam motivar, provocar ou 
estimular, como se, internamente, todas as ferramentas estivessem 
disponibilizadas e como se as necessidades pudessem ser 
desconsideradas. Diferentemente de tudo isso, é possível entender 
que as necessidades não são criadas pelas ações pontuais de 
agentes externos, mas na relação que o aprendiz mantém com os 
outros, todos constituintes de tecido social, constituintes e constituídos 
da e pela rede múltipla do mundo escrito em que se enredam. 

 

Para o autor a necessidade pela leitura é adquirida socialmente, 

culturalmente, precisa ter sentido para aquele que lê. Mediante ao exposto, cabe à 

família e à escola estimular o pensar, o refletir, o participar e o agir destes leitores. 

Ao serem questionadas sobre qual a importância da leitura literária 

para as crianças (conforme o quadro 2), as professoras responderam que: 

 

Quadro 2. Importância da leitura literária 

P1 Auxilia o desenvolvimento da linguagem e vocabulário, como também a imaginação. 

P2 Apropriação do conhecimento e a construção de conceitos. 

P3 É imprescindível no ensino aprendizagem, ela proporciona aos pequenos um mundo de 

fantasias e imaginação. 

P4 Por meio dela as crianças ampliam seus conhecimentos e descobertas. 

P5 Proporciona momentos agradáveis em contato com livros, aguçando a curiosidade e a 

vontade de manusear e explorar livros. 
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P6 Desperta o gosto pela leitura, ajuda a desenvolver o hábito de ler, desperta a criatividade. 

Fonte: Das autoras. 

 

Pode-se ver que essas professoras, em suas afirmações, consideram 

a leitura literária importante para desenvolver o vocabulário, a linguagem, construir 

conceitos. Porém, Girotto (2016, p. 46) nos chama a atenção para o fato de que 

“aprender a ler não somente leva à ampliação de conhecimentos, como de forma 

sistêmica engendra o psiquismo infantil e o eleva a outro patamar.” Portanto, não 

somente a ampliação do vocabulário deve ser considerada, mas sim também, a 

promoção de funções psicológicas superiores, como a atenção, a memória, o controle 

da conduta. 

Nas respostas obtidas percebe-se a repetição da palavra imaginação, 

bem como a presença das palavras fantasia, criatividade, descoberta, para definir 

leitura, o que nos leva a compreender que o prazer do ato de ler é levado em 

consideração pelas professoras. Veloso (2006, p.3) afirma que “[...] a valorização do 

livro surge associada ao fato de ser através dele que as crianças descobrem o prazer 

da leitura e desenvolvem a sensibilidade estética”. Portanto, mesmo não se referindo 

à literatura como arte especificamente, as professoras afirmam considerar a 

sensibilidade estética dos momentos de leitura. 

Não se pode desprezar o fato de que “a função da arte é amplamente 

educativa, porque o texto literário abre sempre novas possibilidades de sentido ao 

leitor” (AGUIAR, 2006, p.242). Além disso, provocar mudanças no sujeito, que têm, 

por meio dela, a possibilidade de estabelecer contato com as objetivações produzidas 

pela humanidade, de forma que tenha meios para transformar a estrutura social. 

(ASSUMPÇÃO; DUARTE, 2015). As produções artísticas tornam-se uma ferramenta 

de emancipação, de apropriação cultural, devendo ser proporcionada à sociedade 

desde a infância.  

Caldin (2002, p.1) nos leva a refletir que “[...] os textos para crianças 

pertencem tanto à literatura quanto à pedagogia, pois eles provocam emoções e 

servem de instrumento educativo”, sendo assim, o caráter estético e literário está 

presente mesmo quando a intenção é pedagógica, no sentido de, por exemplo, 

promover o desenvolvimento do vocabulário. 
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Conclusões  

 

Por meio do estudo realizado, foi possível verificar que é necessário 

que as professoras tenham claro a importância dos momentos de leitura literária, a fim 

de promover o desenvolvimento da sensibilidade estética das crianças, organizando 

materiais e maneiras adequadas de promover o ato de ler. 

Portanto, diante da análise das informações dadas pelas professoras, 

conclui-se que essas compreendem a leitura literária importante para o 

desenvolvimento das crianças, porém, percebe-se que lhes falta conhecimento acerca 

de como fazer, de como promover momentos de leitura que aguçem a sensibilidade 

estética das crianças, tornando a prática do ato de ler uma possibilidade de 

apropriação cultural. 
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