
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

 CENTRO DE EDUCAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA EDUCAÇÃO, CURRÍCULO E PRÁTICAS PEDAGOGICAS 

 

 

 

 

 

BÁRBARA RAQUEL COUTINHO TOSCANO AZEVEDO 

 

 

 

 

 

LER É PODER SABER O QUE A GENTE NÃO SABE: 

SENTIDOS DA LEITURA PARA CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2016 

 

 



 
 

BÁRBARA RAQUEL COUTINHO TOSCANO AZEVEDO 

 

 

 

 

 

 

LER É PODER SABER O QUE A GENTE NÃO SABE1: SENTIDOS DA LEITURA 

PARA CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Educação do Centro de Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte como 

parte dos requisitos para obtenção do título de 

Mestre em Educação. 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Denise Maria de Carvalho 

Lopes 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2016 

                                                           
1 Trecho de discurso de uma criança, sujeito de pesquisa, em entrevista realizada em 03/06/2015. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação da Publicação na Fonte. 

UFRN / Biblioteca Setorial do CCSA 

Azevedo, Bárbara Raquel Coutinho Toscano. 

Ler é poder saber o que a gente não sabe: sentidos da leitura para crianças da 

educação infantil/ Bárbara Raquel Coutinho Toscano Azevedo. - Natal, 2016. 

126f: il. 

 

Orientador: Profa. Dra. Denise Maria de Carvalho Lopes. 

 

Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte. Centro de Educação. Programa de Pós-graduação em Educação. 

 

1. Educação Infantil – Dissertação. 2. Leitura - Educação Infantil – 

Dissertação. 3. Sentidos infantis – Dissertação. 4. Criança - Dissertação. 5. 

Infância - Dissertação. I. Lopes, Denise Maria de Carvalho. II. Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. III. Título. 

 

RN/BS/CCSA                                  CDU 373.21 

 

 



 
 

BÁRBARA RAQUEL COUTINHO TOSCANO AZEVEDO 

 

 

 

 

 

LER É PODER SABER O QUE A GENTE NÃO SABE: SENTIDOS DA LEITURA 

PARA CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

APROVAÇÃO _____/_______/________ 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

___________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Denise Maria de Carvalho Lopes - (Orientadora) 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

 

___________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Silvia Helena Vieira Cruz - (Examinadora Externa) 

Universidade Federal do Ceará – UFCE 

 

___________________________________________________________________ 

Profa. Dra.  Mariangela Momo - (Examinadora Interna) 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

 

___________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Alessandra Cardozo de Freitas (Examinadora Interna - Suplente) 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 

___________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Francileide B. de Almeida Vieira (Examinadora Externa - Suplente) 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

Às crianças da pesquisa, pela disponibilidade e 

entusiasmo – fonte de minha inspiração, 

transformando cansaço e dificuldades em 

sorrisos e histórias marcadas por aprendizado 

recíproco. 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, por ser a força da minha vida; 

À minha família, seio e amor: minha mãe, meu pai, minhas querias tias e minha irmã, 

por todo cuidado, carinho e auxílios prestados; 

A Thiago, que iniciou esta trajetória como meu noivo e hoje meu esposo, companheiro 

de vida e estudo; 

Às companheiras de trabalho e amigas do Núcleo de Educação da Infância, como 

também aos novos vínculos construídos no CMEI Claudete Costa Maciel, agradeço 

por toda força e torcida; 

Às companheiras de grupo de pesquisa, pelas conversas descontraídas e pelas trocas 

de conhecimentos; 

À querida professora Denise, por toda dedicação, carinho, ensinamentos e pela 

confiança depositada durante este percurso. Uma orientadora para a vida! 

Às professoras, gestoras e as crianças que participaram deste estudo; 

A todos que de alguma forma contribuíram para o desenvolvimento deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

O presente texto dissertativo tem como objetivo analisar sentidos atribuídos à leitura 
por crianças no contexto da Educação Infantil e tematiza questões relativas à criança, 
leitura e Educação Infantil. Seu desenvolvimento se orientou pelas seguintes 
premissas: a) A criança como sujeito capaz de produzir em condições de interação e 
mediação, sentidos próprios/singulares em relação aos objetos e práticas da cultura; 
b) A leitura como prática cultural relevante presente na vida das crianças; c) O lugar 
da leitura na Educação Infantil. A pesquisa busca responder a questão: que sentidos 
a leitura assume para crianças no contexto da Educação Infantil? O estudo assumiu, 
como aportes teórico-metodológicos, os princípios da abordagem qualitativa e as 
proposições de L. S. Vygotsky sobre processos humanos e de M. Bakhtin para a 
pesquisa nas Ciências Humanas, segundo os quais é preciso considerar que os 
estudos tratam não de objetos dados, mas de processos em permanente mudança, 
constituídos em relações de mediação que precisam ser aprendidas; que tanto o 
objeto, como sua compreensão, são produções discursivas, são textos; o pesquisador 
e os pesquisados são sujeitos em interação; o conhecimento é co-construído. A 
investigação envolveu os seguintes procedimentos metodológicos: sessões de 
observação do tipo semi-participativa e entrevistas coletivas e individuais do tipo 
semiestruturadas. O estudo foi desenvolvido em uma instituição de Educação Infantil 
da rede pública de Natal, RN – Centro Municipal de Educação Infantil – e teve, como 
sujeitos participantes crianças com idades em torno de cinco anos e a professora de 
uma turma de nível IV. A construção e análise/interpretação dos dados apontam que: 
as crianças têm no contexto pesquisado possibilidades de interação com a escrita e 
de experimentação da leitura, ainda que não saibam ler convencionalmente, em 
situações diversas e significativas, o que vivenciam de forma lúdica e com relativa 
autonomia; as crianças produzem/expressam sentidos múltiplos em relação à leitura, 
sistematizados em centros-eixos de sentidos: 1) Ler como atividade de/para um tempo 
futuro; 2) Ler como atividade de adulto; 3) Ler como apropriação de conhecimento e 
poder; 4) Ler como atividade que atravessa espaços; 5) Ler como atividade de prazer; 
6) Ler como atividade escolar. A análise dos discursos das crianças e a sistematização 
dos “centros-eixos” de sentidos expressados por elas em relação à leitura apontam 
para o lugar relevante dessa prática cultural em seus contextos de vida e, de modo 
especial, a escola; as possibilidades das crianças como sujeitos produtores de cultura 
e participantes dos contextos onde vivem; da necessidade de que seus modos de 
pensar e significar a leitura sejam considerados na ressignificação das práticas 
pertinentes à leitura no contexto da Educação Infantil.  

 
Palavras-chave: Criança; Infância; Educação Infantil; Leitura; Sentidos infantis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 
This argumentative text aims to analyze meanings attributed to reading for children in 
the context of early childhood education and thematizes issues concerning children, 
reading and Early Childhood Education. Its development was guided by the following 
assumptions: a) the child as a subject capable of producing in conditions of interaction 
and mediation, own / unique way in relation to objects and cultural practices; b) 
Reading as a cultural practice material present in the lives of children; c) the place of 
reading in kindergarten. The research seeks to answer the question that way reading 
takes for children in the context of early childhood education? The study took as 
theoretical and methodological contributions, the principles of qualitative approach and 
LS Vygotsky propositions about human processes and M. Bakhtin for Research in the 
Humanities, in which you need to consider: that the studies deal, not objects data, but 
processes in permanent change, made in mediation relationships that need to be 
learned; both the object, such as your understanding, are discursive productions are 
texts; the researcher and the researched subjects are interacting; knowledge is co-
constructed. The research involved the following methodological procedures: 
observation sessions semi-participative type and group and individual interviews 
semistructured type. The study was developed in an Early Childhood Education 
institution from public Natal, RN - Municipal Center for Child Education - and had as 
subjects participants, children aged around five years and the teacher of a class IV 
level. The construction and analysis / interpretation of the data indicate that: children 
have in the researched context, possibilities of interaction with the writing and testing 
of reading, even though they know not read conventionally, in diverse and significant 
situations, which experience through play and with relative autonomy; children produce 
/ express multiple meanings in relation to reading, systematized in center-axis 
directions: 1) Read as / activity for a future time; 2) Read as an adult activity; 3) Read 
and appropriation of knowledge and power; 4) Read as an activity that crosses spaces; 
5) Read and pleasure activity; 6) Read as a school activity. The analysis of the 
speeches of children and the systematization of the "center-axis" of meanings points 
to the important place that cultural practice in their contexts of life and, especially, the 
school; the possibilities of children as subjects of culture producers and participants of 
the contexts in which they live; the need for their ways of thinking and mean reading 
are considered in the reinterpretation of the relevant practices of reading in the context 
of early childhood education. 
 
Keywords: Children; Childhood; Child education; Reading; Children's senses 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A gente se inventa de caminhos com as novas palavras.  

                                                      (Manoel de Barros)  
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1 INTRODUÇÃO 

  

Começaremos por (re)traçar nossos caminhos, buscando explicitar fatos, 

escolhas e termos. Nosso estudo objetiva analisar significações de crianças sobre a 

leitura no contexto da Educação Infantil. Optamos por essa temática por estarmos 

integradas à Educação Infantil, campo de estudo que no âmbito das ciências humanas 

tem crescido sobremaneira, evidenciando que essa etapa da educação básica é de 

suma importância.    

A preocupação e/ou interesse em relação aos modos como as crianças 

percebem e interpretam aspectos do mundo onde vivem tem se intensificado nas 

últimas décadas, mobilizada pelas transformações nos modos de conceber a criança, 

a infância e sua inserção na vida social. Essas transformações, impulsionadas por 

mudanças na sociedade em geral nos âmbitos social, econômico, político e cultural, 

vem se processando ao longo do século XX e, de modo mais intenso, nas últimas 

décadas, bem como neste início do século XXI. 

Além de tais mudanças, as transformações nos modos de compreender a 

criança e seu lugar nas relações sociais como sujeitos distintos dos outros indivíduos 

em diferentes ciclos de vida derivam de estudos realizados em diversos campos 

científicos, tais como a Filosofia, a História, a Psicologia, a Antropologia, a Sociologia, 

sobretudo a Sociologia da infância e, mais recentemente, os Estudos Culturais.  

Esses estudos, produzidos com focos e abordagens diversos, têm colaborado 

para a construção de uma compreensão de criança que busca superar as visões 

estritamente biologizantes e, ao mesmo tempo, racionalistas, das quais emanavam 

modos de pensa-la como ser abstrato, ideal, universal, genérico e fragmentado, 

incompleto em relação ao adulto e, portanto, incapaz e absolutamente dependente. 

Considerando a concretude de sua existência, a integralidade de sua 

constituição como pessoa, bem como sua contemporaneidade, esses estudos têm 

concebido a criança em sua inteireza, em sua globalidade, como nos aponta Wallon 

(apud Nascimento, 2010). Assim, tanto são consideradas, tanto sua dimensão 

biológica, quanto sua “natureza” histórica e sociocultural, do que resulta sua 

singularidade como sujeito, fruto de sua história pessoal (PINO, 2005). 

Nesses termos, como propõe Zabalza (2008), é possível reconhecer que as 

crianças, embora sejam, todas e cada uma, sujeitos singulares, apresentam 

características comuns, como vulnerabilidade e dependência em relação aos sujeitos 
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mais experientes, ao mesmo tempo que são capazes de aprender e se desenvolver, 

de se comunicar por meio de diversas linguagens, de se relacionar com os outros, de 

agir com relativa independência em diversas situações, produzir outras visões da 

realidade, pela fantasia e imaginação. De modo semelhante, ao afirmar que todas as 

crianças brincam, imaginam e recriam a realidade, Sarmento (2007, p. 35) afirma que 

todas as crianças do mundo, mesmo em diferentes culturas, têm algo em comum. 

Desse conjunto de teorizações vem se compondo uma visão de criança 

enquanto sujeito humano, que, enquanto tal, não se constitui apenas com base em 

fatores genéticos, internos ou naturais; ao contrário, as concepções elaboradas nos 

âmbitos científicos referidos nos afirmam uma criança que se desenvolve como 

pessoa – com sua subjetividade e identidade únicas – em seu contexto histórico, nas 

relações sociais, em condições objetivas e diversas de vida concreta, desde seu 

nascimento. 

Assim, à tradicional e reducionista forma de entender a criança como ser que 

evolui naturalmente ou como simples reprodução do meio que a cerca, propõe-se uma 

concepção de criança que se desenvolve mediante sua inserção nas práticas da 

cultura e pela apropriação destas, o que promove sua constituição como pessoa 

desde os primeiros dias de vida, em processo mediado pelos outros e pela linguagem. 

A uma ideia de “criança como ser em geral”, afirma-se uma concepção de crianças 

como sujeitos plurais e singulares, com direito às necessárias condições para o pleno 

desenvolvimento de suas potencialidades tipicamente humanas.  

Nesses termos, à ideia de criança como ser incompetente, contrapõe-se a 

concepção de criança como sujeito competente que, desde o início da vida, é capaz 

de (inter)agir com os outros, de se comunicar, de significar o que os outros lhe 

“comunicam”, de produzir cultura mediante a construção de sentidos próprios para os 

objetos, sujeitos e relações com os quais interage; de (re)criar visões peculiares do 

mundo e de si mesmo, construções essas caracterizadas pela ludicidade, pela 

fantasia e imaginação. (KRAMER, 2007).  

Nosso estudo envolve, portanto, assumir as crianças como sujeitos de 

investigação e suas próprias compreensões sobre aspectos da vida social como 

legítimas e relevantes como “objeto” de investigação.   

Dentre os diversos objetos/práticas da cultura com os quais as crianças 

interagem, sobretudo as que vivem em ambientes letrados, destacou-se, para nós, 

em meio às nossas experiências pessoais, acadêmicas e profissionais, a linguagem 
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escrita, prática cultural tão presente nos meios urbanos e, por conseguinte, na vida de 

muitas das crianças, ainda que de modos diferenciados, dadas as diferenças de suas 

condições socioeconômicas e culturais. A consideração de que essas diferenças 

marcam, não apenas as condições nas quais as crianças experimentam a linguagem 

escrita, mas os modos como a significam – os significados e sentidos que elaboram 

sobre ela – nos levou a definirmos, como objeto de estudo, os sentidos atribuído à 

leitura por crianças que convivem no contexto de uma instituição de educação infantil, 

espaço onde vivem parte de suas vidas em interação com outros e, de modo mais 

intencional e sistematizado, com objetos da cultura, dentre estes, a linguagem escrita, 

com suas práticas de ler e escrever. 

A opção por um estudo que privilegia as crianças como sujeitos e suas 

elaborações/seus sentidos acerca de um dado “objeto” cultural envolve reconhecê-las 

como sujeitos capazes, incluindo suas participações nas práticas da infância, bem 

como suas visões acerca dessas práticas, indo ao encontro do que foi proposto por 

Sarmento (2007, p. 45) em relação aos “aspectos epistemológicos que se encontram 

em jogo na investigação dos mundos sociais da infância e contrapor: ao entendimento 

das crianças como objetos de conhecimento social, a perspectiva das próprias 

crianças como sujeitos do conhecimento”. 

 Consideramos, portanto, que o que as crianças pensam e dizem é importante 

para a compreensão e estruturação das práticas das quais participam, ou seja, os 

sentidos que elas atribuem às “coisas” do mundo e a si mesmas são parte relevante 

das significações que tais objetos têm na sociedade. Portanto, reconhecemos e 

assumimos como legítima e relevante a participação das crianças na composição da 

pesquisa – de seu processo e de seus resultados. 

 Considerando que o foco de nossa investigação são os sentidos das crianças 

relativos à leitura no contexto da Educação Infantil, é preciso destacar que o lugar da 

linguagem escrita nessa etapa tem sido objeto de discussões, debates e embates. 

Nesse contexto, discute-se sobre o que é leitura, para que se lê, o que se lê, quem lê 

e em que condições. 

  Em nosso estudo concebemos a leitura como uma prática cultural que integra 

as práticas com a linguagem escrita, envolvendo a compreensão de textos escritos 

mediante sua decodificação e atribuição de sentidos aos seus conteúdos (SOLÉ, 

2003; LOPES, 2015). Nesses termos, entendemos a leitura como um processo de 

interação entre o leitor e o texto para satisfazer a propósitos ou finalidades que, como 
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define Solé (2003), é muito mais do que a identificação de sinais gráficos ou mesmo 

sua decodificação. Trata-se de uma atividade cognitivo-linguística complexa que 

requer construir um número relevante de conhecimentos sobre para que serve ler, o 

que é ler, o que pode ser lido, como se lê e ainda sobre as condições que deve ter um 

texto para que possa ser lido (SOLÉ, 2003; LOPES, 2015). 

 Desse modo, a inserção da leitura na Educação Infantil tem um caráter múltiplo: 

ético, político e estético de promover o acesso das crianças à cultura letrada, em uma 

perspectiva de inseri-las no universo cultural que as rodeia, em especial nas práticas 

consideradas relevantes socialmente, o que para muitas crianças é inacessível em 

suas condições de vida. Portanto, a inserção da leitura no cotidiano das crianças 

pequenas nas creches e pré-escolas pode contribuir para diminuir desigualdades 

sociais. Por outro lado, ao considerarmos que as crianças têm especificidades que 

precisam ser respeitadas, compreendemos que a leitura pode ser experimentada 

pelas crianças, mediadas pelos adultos, em situações em que ler é necessário, 

significativo, prazeroso e não obrigatório como “tarefa escolar”.  

 Essa compreensão se fundamenta na produção teórica mais atual que 

considera que a leitura, como prática de compreensão de textos escritos, sobretudo a 

que toma como objeto a literatura infantil, bem como a que veicula informações 

relevantes sobre o mundo em que vivem, pode ter um papel relevante na educação 

das crianças, pela aproximação, por suas características vinculadas à fantasia, ao 

imaginário, ao fabuloso, com as especificidades infantis (LOPES, 2015). 

 Foi em meio a essas formas de entendimento – sobre a criança, a educação 

infantil e a leitura – que emergiram nossos questionamentos em relação ao que as 

crianças pensam sobre a leitura.  

   

1.1 Definição da pesquisa 

 

1.1.1 Origens e problematização do estudo 

 

 O interesse em pesquisar os sentidos que as crianças da Educação Infantil 

atribuem à leitura emergiu, inicialmente, de reflexões afloradas a partir de experiências 

diversas, dentre as quais destacamos, no âmbito de nossa inserção no curso de 

Pedagogia da UFRN, nossa participação nos estudos da Base de Pesquisa 
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“Processos de Aprender e Ensinar na Educação Infantil2”, onde aprofundamos leituras 

e reflexões sobre a criança, a infância, seu desenvolvimento e sua educação, como 

também na atuação como monitora da disciplina Alfabetização e Letramento no Curso 

de Pedagogia, por três semestres consecutivos, cujos estudos se voltavam para os 

processos de aprendizagem e desenvolvimento da linguagem escrita de crianças, 

jovens e adultos bem como para as práticas pedagógicas pertinentes ao ensino-

aprendizagem da leitura e da escrita. Essas duas principais experiências culminaram 

no trabalho de Conclusão de Curso, no qual buscamos fazer uma reflexão sobre a 

aprendizagem da linguagem escrita por crianças com base em seus usos e funções 

nos contextos sociais (AZEVEDO, 2013).  

 Concomitante a essa atividade também pudemos experimentar, na condição 

de “estagiária voluntária”, uma iniciação à docência na Educação Infantil em uma 

instituição com práticas intensas de leitura junto às crianças – o Núcleo de Educação 

da Infância e Colégio de Aplicação da UFRN - NEI-CAp/UFRN. 

 Concluída a graduação, tivemos a oportunidade, mediante aprovação em 

concurso público para Professor Substituto do NEI-CAp/UFRN, de vivenciar a prática 

pedagógica como professora de uma turma de Educação Infantil, em uma instituição 

com uma história de mais de trinta anos de reconhecimento por suas práticas e pelos 

resultados positivos de aprendizagem alcançados junto às crianças. Nesse contexto, 

os modos como as crianças se relacionavam com a leitura, como as professoras 

propiciavam essas relações foram chamando nossa atenção e instigando-nos a dar 

continuidade aos estudos sobre o tema.   

Foi durante nossa atuação como professora de turmas de Educação Infantil 

dessa instituição que demos início ao nosso curso de mestrado e ao desenvolvimento 

do presente trabalho. 

Também destacamos, como fonte de nosso interesse pelo tema, nossa 

participação, como professora convidada, do módulo de Múltiplas Linguagens da 

Educação Infantil, no curso de Aperfeiçoamento na Educação Infantil, desenvolvido 

pela UFRN em convênio com o Ministério da Educação e Cultura (MEC). Nessa 

experiência, foi possível discutir-refletir como professores de diferentes contextos e 

condições diversas e adversas de trabalho questionavam-se e inquietavam-se em 

                                                           
2 Grupo de pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Vinculado ao Centro de 

Educação, coordenado pela Professora Doutora Denise Maria de Carvalho Lopes, desde 2001.  
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relação ao lugar da leitura e da escrita no contexto da Educação Infantil. Seus 

questionamentos refletem o que já mencionamos anteriormente sobre a relação 

linguagem escrita-educação de crianças pequenas: relação marcada por posições 

diferenciadas, bem como diversas implicações pedagógicas no campo. 

Essas reflexões, além de emergentes de nossa prática como professora, foram 

também suscitadas e ampliadas pelos estudos teóricos dentre os quais destacamos 

teorizações sobre a aprendizagem e o desenvolvimento da criança com base na 

abordagem histórico-cultural de L. S. Vygotsky (1997), bem como de perspectivas da 

sociologia da infância (SARMENTO, 1997), estudos sobre a linguagem (BAKHTIN, 

2003; LOPES; VIEIRA, 2012) e sobre a Educação Infantil como etapa educativa. 

Desse modo, nosso estudo envolve um entrelaçamento de temas que se 

constituem em fios condutores de nossa investigação com as crianças, os quais 

pontuamos em um exercício de síntese a seguir:  

 A leitura como prática cultural relevante, presente na vida das crianças, 

ainda que de modo diferenciado, dependendo das condições de cada 

uma, o que inclui suas experiências em Instituições de Educação Infantil 

e a qualidade dessas experiências;  

 O lugar da leitura como prática de compreensão de sentidos a partir de 

textos escritos com diversos motivos, materiais e atos na Educação 

Infantil, como possibilidade de acesso significativo das crianças às 

práticas existentes na sociedade com finalidade de comunicação, 

informação ou deleite.  

 A criança como sujeito capaz de produzir, em condições de interação e 

mediação, sentidos próprios/singulares em relação aos objetos e às 

práticas da cultura, com os quais interagem e a necessidade de se 

reconhecer esses sentidos como legítimos e relevantes. 

 Os modos como as crianças vivem e compreendem-sentem a leitura, os 

sentidos que atribuem aos motivos, materiais, contextos e atos de ler, 

sentidos esses igualmente elaborados em circunstâncias de mediação, 

ou seja, em relação com as possibilidades de interação com a leitura.  

  

 Justificamos, dessa forma, o desenvolvimento de nossa pesquisa afirmando 

que compreender os sentidos que as crianças atribuem à leitura é importante por 

configurar um dos modos possíveis de garantir que as crianças participem, ativa e 
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legitimamente, da composição do mundo onde vivem, dizendo e sendo 

ouvidas/consideradas em relação ao que pensam sobre esse mundo. A partir dessa 

compreensão, definimos nossa questão, nosso objeto e objetivo de estudo. 

 

1.1.2 Questão de estudo 

  

Que sentidos a leitura assume para crianças no contexto da Educação Infantil? 

 

1.1.3 Objeto de estudo 

 

Sentidos atribuídos à leitura por crianças de Educação Infantil. 

 

1.1.4 Objetivo do estudo 

 

Analisar sentidos atribuídos à leitura por crianças no contexto da Educação 

Infantil. 

 

 A definição dos elementos que orientaram nossa pesquisa nos levou, por sua 

vez, sistematicamente, localizar no campo das pesquisas outros trabalhos já 

produzidos sobre o tema, visto que nossa investigação não inaugura um novo 

interesse, mas, ao contrário, foi inspirada pelas preocupações e produções já 

desenvolvidas. 

 

1.2 O objeto de estudo no contexto das pesquisas 

 

 A importância de realizar um levantamento das produções existentes em 

relação ao tema que definimos como foco de nosso estudo consiste na necessidade 

e na possibilidade de situar o nosso estudo em relação ao que já foi construído e, ao 

mesmo tempo, justificar a relevância de sua realização. 

 Em pesquisas registradas no Banco de teses e dissertações da CAPES3, assim 

como nos anais das reuniões anuais da ANPED4, foi possível constatar, pelo número 

                                                           
3Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). 

4Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped). 



20 
 

e qualidade dos trabalhos encontrados, que poucos tematizaram o que nosso estudo 

busca discutir.  

 O levantamento que realizamos permitiu verificar que existem algumas 

pesquisas, cujo objeto se aproxima do que aspirávamos investigar, embora, poucas 

privilegiam o modo ativo e produtor de sentidos sobre a leitura por crianças. 

 Definimos, como recorte temporal do levantamento bibliográfico, os últimos 10 

anos, contemplando uma busca dos anos de 2005 até 2015. Nessa busca, 

constatamos que as pesquisas que interpelam nossos dois focos principais – sentidos 

de crianças e leitura na Educação Infantil são inexistentes. Encontramos apenas dois 

trabalhos que apresentam como foco de discussão as significações de crianças e 

aspectos da sua educação. O estudo de Werneck (2008) que aborda as significações 

das crianças sobre o espaço escolar e o de Camargo (2011) que trata das 

significações das crianças sobre a literatura. 

  Nos anais das reuniões anuais da ANPED nos últimos 10 anos, a quantidade 

de trabalhos que se aproxima da temática que focalizamos aparece em maior 

quantidade. 

 O estudo de Neves (2011) busca compreender como se constituem as 

interações das crianças em momentos de brincadeiras, leitura e escrita com os objetos 

que são culturais (textos escritos, papeis sociais, entre outros). Matos (2013), por sua 

vez, analisa a leitura como constituinte das interações em creches e pré-escolas, 

buscando compreender o que fazem as crianças a partir das leituras realizadas. 

Estudos como o de Oliveira (2011), Massola e Bonin (2008) e Cruvinel (2010), embora 

considerem as significações infantis, têm como foco as práticas desenvolvidas com 

literatura infantil em diferentes contextos. Piffer (2005) se baseia na constituição de 

sentidos que entrecruzam nas práticas de produção de textos na sala de aula. 

Brandão (2007) analisa os livros didáticos buscando compreender os sentidos sobre 

leitura e os discursos que os compõem. Corsino (2005) analisa o aprendizado e a 

significação da leitura focalizando os espaços dentro e fora da sala de atividades como 

organizativos desse processo. O trabalho de Schwartz (2006) busca compreender 

como crianças que já passaram pelo processo de alfabetização estavam se 

relacionando na escola com a leitura.  

Ao sistematizar esses trabalhos nos foi possível constatar que a relação entre 

leitura e produção de sentidos sobre a própria leitura enquanto prática pelas crianças 

ainda é uma discussão muito recente e pouco priorizada nas pesquisas. 
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 Foi possível constatar em uma parte significativa dos estudos levantados que 

a leitura é vivenciada nas Instituições de Educação Infantil como processo mecânico, 

permeado por práticas tradicionais e, muitas vezes, com o objetivo de promover uma 

antecipação (mesmo que sem intenção reconhecida ou assumida) para níveis de 

ensino posteriores, sendo pouco considerada a relação de prazer e significação das 

crianças com os textos escritos. 

 Por essa razão, consideramos relevantes as discussões/investigações que 

colocam em pauta a leitura integrada ao cotidiano das crianças na Educação Infantil, 

visto que não se pode ignorar práticas presentes de modo intenso e instigante nas 

relações sociais e que coloca, por tal valoração, aqueles que não as conhecem ou 

não as dominam em posição de desigualdade, reforçando as já desiguais condições 

econômicas e políticas em que vivem. Consideramos, portanto, como direito da 

criança, ser tida como sujeito cultural, imerso na =s práticas de leitura significativas e 

expressas desde cedo em sua educação.  

Em relação ao lugar da leitura na Educação Infantil, voltamos a destacar que 

esse lugar tem sido objeto de discussões envolvendo posições diferenciadas, o que 

seguramente reflete no número de estudos abrangendo a temática nas fontes 

analisadas, tal como reconhecem Brandão (2007) e Cunha (2016).  

Entretanto, reconhecemos que tais discussões, ainda que não transformadas 

em resultados de estudos já cadastrados, têm sofrido transformações e passam a 

considerar a natureza pedagógica da Educação Infantil sem que isso signifique uma 

“escolarização” precoce ou antecipação dos conteúdos do Ensino Fundamental. 

Reconhecem que, em sua especificidade de etapa, a Educação Infantil precisa 

propiciar aprendizagens da cultura às crianças, bem como uma articulação possível 

com a etapa subsequente. 

 Nesse sentido, as próprias DCNEI/2009 já assinalam essa mudança de 

concepção ao inserirem, de modo mais contundente, a inserção nas práticas de 

linguagem verbal – oral e escrita – dentre outras, como experiência a ser garantida 

pelas concepções pedagógicas das instituições. 

Além disso, mais recentemente, dois fatos atestam o reconhecimento da 

relevância da linguagem escrita, em suas práticas de escrita e de leitura, na educação 

de crianças pequenas. O primeiro é o desenvolvimento pelo Ministério da Educação, 

entre 2014 a 2016, em parceria com seis universidades de cinco regiões do país, do 
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Projeto “Leitura e escrita na Educação Infantil”5 que teve, como subprojeto, a pesquisa 

“Leitura e escrita na Educação Infantil: práticas educativas” realizada entre 2014 e 

2015 por essas universidades junto a instituições de Educação Infantil situadas em 

seus estados de origem. A pesquisa buscou identificar, modos como a leitura e a 

escrita são trabalhadas junto às crianças, envolvendo objetivos, atividades e 

materiais. 

 O segundo fato é a elaboração do Documento Base Nacional Comum 

Curricular, a partir de junho de 2015, sob a coordenação do Ministério da Educação.6 

Ainda que não esteja validado pelos órgãos competentes previstos na LDB/1996 e no 

Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014), o texto da BNCC pertinente à Educação 

Infantil já representa avanços na discussão, alimentada pela consulta pública a que 

foi submetida a primeira versão, acerca dos objetivos – objetos/conteúdos culturais 

propostos como “direitos de aprendizagem” das crianças – essenciais nas propostas 

curriculares dessa etapa, consolidando e ampliando as proposições das DCNEI/2009. 

 Esses fatos, por recentes que são, têm seus desdobramentos ainda em 

produção, mas podem, decerto, colaborar na construção de possibilidades de práticas 

na Educação Infantil que reconfigurem a aparente cisão entre essa etapa e o Ensino 

Fundamental, visando a garantia dos direitos à crianças de educação de qualidade.  

 Nessa perspectiva, acreditamos que a discussão que vamos desenvolver pode, 

ainda que dentro dos limites do que construímos, trazer contribuições para o 

conhecimento e a compreensão da perspectiva das crianças acerca do que é ler, para 

que e como se lê, como sendo importantes para a tomada de decisões sobre as 

práticas pedagógicas relativas à leitura na Educação Infantil.  

 

 

                                                           
5 A pesquisa foi realizada por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Federal de 
Pernambuco, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte e Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Para mais informações ver BAPTISTA, Mônica 
Correia; COELHO, Rita de Cássia Freitas; CORSINO, Patrícia; NUNES, Fernanda Rezende; NEVES, 
Vanessa Ferraz Almeida; Leitura e Escrita na Educação Infantil: práticas educativas. Brasília: MEC. 
2014. Relatório de Pesquisa. 
 
6 A segunda versão do documento foi entregue em abril do corrente ano para análise por parte das 

redes públicas e pelo Conselho Nacional de Educação. A entrega de sua versão final estava prevista 

para 2016. Entretanto, em função da grave situação política em que vive o nosso país, não há previsão 

para sua finalização. 



23 
 

1.3 Estrutura da dissertação 

 

 O presente texto se constitui como uma sistematização do percurso que 

vivenciamos no desenvolvimento de nossa pesquisa. Com o objetivo de dar 

visibilidade aos passos percorridos, o texto está estruturado do seguinte modo: nesta 

primeira parte do trabalho, denominada Introdução, buscamos apresentar: o tema do 

estudo, as origens das inquietações que nos levaram à pesquisa, o objeto, a questão 

e o objetivo já definidos com base nos pressupostos teóricos brevemente 

apresentados. Ainda nesta parte, buscamos sintetizar os estudos já produzidos na 

área, cujas temáticas se aproximavam da que definimos como nosso foco de 

pesquisa, na perspectiva de justificar seu contexto e sua relevância. 

No segundo capítulo, tratamos de nossos aportes metodológicos e 

apresentamos o tipo de pesquisa que desenvolvemos, bem como os procedimentos 

de construção e análise dos dados. Apresentamos, igualmente, o caminho percorrido 

para definição do locus de pesquisa e dos sujeitos participantes, bem como trazemos 

sua caracterização. 

No terceiro capítulo situamos nosso referencial teórico, sistematizando estudos 

sobre criança, educação infantil e leitura, cujas significações constituem a base da 

construção e análise dos dados de nosso estudo. 

 No quarto capítulo trazemos a discussão que desenvolvemos a partir do 

entrecruzamento dos dados construídos: os sentidos atribuídos à leitura por crianças 

da Educação Infantil. 

 Por fim, apresentamos nossas “considerações” que retomam nossa questão de 

pesquisa e registram pontos que destacamos relevantes no percurso, as aspirações 

que construímos após a análise dos sentidos e possibilidades de novas questões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

_____________________________________ 
2. PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO 
 

“Eu acho que buscar a beleza nas palavras é uma solenidade 

de amor”. (Manoel de Barros, 2010) 
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2 PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

  

 Iniciamos este segundo capítulo com o verso do poeta Manoel de Barros, pois 

buscamos, em nosso estudo, as “palavras das crianças”. Por elas, somos movidas 

nessa busca por uma preocupação, um interesse, não apenas intelectual ou 

metodológico, mas afetuoso, amoroso, tendo nelas o meio e o motivo de nossa 

pesquisa: pelas crianças, e por sua educação. Buscar as palavras das crianças, como 

diz o poeta, representa para nós uma “solenidade de amor”. Movidas por esse amor, 

as crianças se fazem presentes na construção de nossas escolhas acerca de como 

realizar o estudo.        

 Nesta segunda parte do texto, sistematizamos o percurso metodológico de 

nossa pesquisa. Na primeira parte, apresentamos os aportes teórico-metodológicos 

nos quais embasamos nossas decisões e os passos de construção da investigação. 

Na segunda parte, apresentamos o campo e os sujeitos participantes de nosso estudo 

– os critérios de definição e sua caracterização. 

 

2.1 Aportes teórico-metodológicos 

 

Tomando como referência o objetivo e a questão norteadora do estudo, 

definimos os “caminhos” que consideramos como mais pertinentes para a construção 

e análise dos dados da pesquisa. 

 

2.1.1 Princípios da abordagem qualitativa da pesquisa 

 

 Por realizarmos um estudo que busca apreender sentidos de sujeitos-crianças 

acerca de uma prática com a qual interagem em contextos de educação, 

compreendemos que nosso estudo tem uma natureza qualitativa, pois estamos 

preocupados com as significações dos sujeitos, com os modos como vamos construí-

las, mais que com um quantitativo de dados, ainda que, em outros contextos de 

investigação, este seja um foco legítimo e pertinente. Assim, orientamo-nos pelos 

princípios da Abordagem Qualitativa da Pesquisa.  

Segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 47-48) as pesquisas que assumem o 

paradigma qualitativo apresentam as seguintes características: 
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o ambiente natural é o lugar de apreensão dos dados; o processo de 
construção do conhecimento e não o seu produto é o foco de 
interesse; os resultados da investigação são tendencialmente 
descritivos; o processo de construção é indutivo: caminha do particular 
para o geral; os significados construídos pelos sujeitos da pesquisa 
são fundamentalmente descritivos. 
 
 

Lüdke e André (1996) complementam essa caracterização acrescentando que 

o estudo qualitativo é aquele que se desenvolve a partir de um plano aberto e flexível, 

focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada, e tem o ambiente “natural” 

da pesquisa como fonte direta de construção de dados.  

 Os autores chamam atenção para a necessidade de o pesquisador atentar para 

aspectos constitutivos da pesquisa: os dados não estão prontos e disponíveis à coleta 

são construídos/apreendidos mediante a inserção do pesquisador no contexto onde 

emergem; os processos de construção merecem atenção na produção do 

conhecimento; não há possibilidade de rigidez de plano de ações, pois, sendo a 

qualidade dos dados o que importa, mudanças podem ser necessárias; as relações 

entre as variáveis envolvidas são complexas em não expressam relação direta de 

causa e efeito. 

 Além dessas premissas, nosso estudo também foi orientado pelos princípios 

propostos por L. S. Vygostsky (2007) para a pesquisa sobre processos humanos e 

pelas proposições de M. Bakhtin (2003) para as pesquisas nas ciências humanas.  

  

2.1.2 Princípios da Abordagem Histórico-cultural de Vygotsky para a pesquisa 

 

Os princípios propostos por Vygotsky derivam, por sua vez, do modo como o 

autor, no contexto de sua abordagem histórico-cultural dos processos humanos, 

compreende a constituição das funções tipicamente humanas de funcionamento 

mental. Para Vygotsky (2007), portanto, a formação da percepção, da atenção, da 

memória, do pensamento, da linguagem, da vontade e da consciência não consiste 

em um processo natural, ou mesmo individual. Ao contrário, essas funções emergem 

no curso da história de cada sujeito, como resultado de processos de internalização, 

definidos pelo autor como a transformação de modos de funcionamento que existem, 

primeiramente entre pessoas – intermentes – e, por meio de mediações dos outros da 

cultura e dos signos, passam a, gradativamente, formar-se como funções intramentes, 

próprias de cada um. Desse modo, o autor afirma a centralidade da linguagem, dos 
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processos de significação, na apropriação de práticas da cultura e em sua 

transformação em modos próprios de cada um pensar, sentir, agir. 

Ao explicar dessa forma a gênese do psiquismo humano, Vygotsky (2007) afirma 

que não é possível compreender e explicar seus processos sem considerar sua 

natureza histórica, social e cultural. 

Ao criticar modos tradicionais, como a psicologia de sua época realizava as 

pesquisas, Vygotsky (2007) propôs, fundado em uma abordagem dialética, princípios 

a serem observados na condução de pesquisas que se voltam para compreender e 

explicar fatos ou processos próprios do ser humano. 

Para o autor, é preciso, de partida, considerar que o que se “estuda”, o que se 

analisa, quando se investiga questões próprias do ser humano, são “processos e não 

objetos” (VYGOTSKY, 2007, p. 81), visto que os “objetos” dessas pesquisas não estão 

fixos, dados, acabados. Ao contrário, o autor afirma que a análise de processos 

humanos precisa considerar que, por que são históricos e sociais, não estão prontos, 

estão sempre mudando, estão sempre em transformação e que a forma como se 

apresentam no momento do estudo constitui um estágio nesse desenvolvimento, 

buscando apontar pontos constituintes da história e do contexto dos processos. 

Como desdobramento desse princípio, o autor propõe que em tais pesquisas, 

a descrição, embora necessária, não é suficiente, pois não busca e nem alcança a 

tarefa da análise que é revelar as relações que constituem o processo em estudo (id 

ibidem, p. 83). Nesse sentido, o autor confronta “explicação e descrição” e enfatiza a 

linguagem (interpretação e compreensão), tanto na construção dos dados, que já 

implica uma compreensão, como na análise, como exercício de interpretação. 

Destacam-se nessas proposições a centralidade da linguagem, de produção 

de sentidos, bem como a necessidade de considerar os problemas ou “objetos” em 

estudo como produções humanas intrinsecamente relacionadas aos contextos em que 

emergem e em permanente movimento, cabendo ao pesquisador buscar apreender 

as relações que seus “objetos” têm com sua história e com seu entorno, relações 

essas não lineares, não harmônicas, mas também contraditórias. 
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2.1.3 Proposições de M. Bakhtin para a pesquisa em Ciências Humanas 

 

 Na perspectiva do dialogismo de M. Bakhtin (2003), o signo é constitutivo dos 

processos psíquicos humanos, que se fazem historicamente em processo dialógico 

em relação com o outro. Desse modo, a linguagem e as interações têm lugar central 

nas investigações que se voltam para compreender esses processos (OLIVEIRA, 

2011), pois o que se busca e o que se produz como explicação são textos, são 

produções de sentidos – dos outros e sobre os outros. 

Como observa Freitas (2002), nessa abordagem sociohistórica e dialógica, a 

pesquisa na área das Ciências Humanas considera o homem, não como objeto 

“mudo”, mas como “ser expressivo e falante” (FREITAS, p. 24, 2002) e sua voz é 

considerada como capaz de revelar uma visão que, ao mesmo tempo, é constitutiva 

da realidade que se investiga e por ela constituída.  

Nesses termos, o sujeito pesquisado se torna coparticipante do processo de 

pesquisa e construção de conhecimento; o investigador e os sujeitos investigados se 

encontram em interação, mediante a qual produzem sentidos marcados pelas 

posições que ambos ocupam em diálogo, nas relações sociais mais amplas e na 

situação mesma de interação em que se envolvem propiciada pela pesquisa, 

mediante a qual negociam sentidos e produzem outros. (FREITAS, 2002). 

 Assim, da perspectiva bakhtiniana, ao mesmo tempo que o objeto a ser 

estudado é o texto, como produção dos sujeitos investigados, a linguagem é também 

o modo fundamental de se acessar esses processos humano-sociais. Não é possível, 

nesses termos, compreender e produzir conhecimentos sobre os sujeitos humanos – 

suas vozes, suas significações, suas ações, suas relações, se não por meio da 

linguagem, como produção de sentidos. 

Em uma perspectiva de articulação entre os princípios da abordagem 

qualitativa de pesquisa e as proposições da abordagem histórico-cultural de Vygotsky 

e do dialogismo de M. Bakhtin, Freitas (2002; 2003) propõe o seguinte conjunto de 

orientações:  

 

 A fonte dos dados é o texto (contexto) no qual o acontecimento emerge, 

focalizando o particular como instância de uma totalidade social. Procura-se, 

portanto, compreender os sujeitos envolvidos na investigação para, por meio 

deles compreender também o seu contexto. As questões formuladas para a 
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pesquisa não são estabelecidas a partir da operacionalização de variáveis, 

mas se orientam para a compreensão dos fenômenos em toda a sua 

complexidade e em seu acontecer histórico. Isto é, não se cria artificialmente 

uma situação para ser pesquisada, vai-se ao encontro da situação no seu 

acontecer, no seu processo de desenvolvimento.  

 O processo de construção de dados se caracteriza pela ênfase na 

compreensão, valendo-se da descrição que deve ser complementada, pela 

explicação dos fenômenos em estudo. Assim, encontramos as possíveis 

relações dos eventos investigados. 

 A ênfase da atividade do pesquisador recai no processo de transformação e 

mudança em que se desenrolam os fenômenos humanos, procurando 

reconstruir a história de sua origem e de seu desenvolvimento. 

 O pesquisador é um dos principais instrumentos da pesquisa porque, sendo 

parte integrante da investigação, sua compreensão se constrói a partir do lugar 

sócio histórico onde se situa, e depende das relações (inter)subjetivas que 

estabelece com os sujeitos sobre quem pesquisa. 

 O critério que se busca em uma pesquisa não é a precisão do conhecimento, 

mas a profundidade da penetração e a participação ativa tanto do investigador 

quanto do investigado.  Disso resulta que pesquisador e pesquisado têm 

oportunidade para refletir, aprender e resinificar-se no processo de pesquisa. 

 

 A autora conclui que nessa perspectiva de pesquisa, o processo de conhecer e 

de produzir conhecimento tem dimensões ética, responsiva e responsável, visto que 

pesquisar não é apenas “descrever a realidade, mas também em explicá-la” 

(FREITAS, 2009, p. 2). Fundada nas proposições, tanto de Vygotsky, quanto de 

Bakhtin, a autora reitera que o ato de “explicar” envolve sempre a produção de uma 

interpretação, ou seja, o pesquisador produz sentidos sobre a realidade pesquisada, 

juntamente com os sentidos que apreende das vozes dos outros pesquisados, 

sentidos esses que integram pensamentos, conhecimentos, julgamentos, valores, 

crenças. Desse modo, a pesquisa envolve sempre, de certa forma, intervenção na 

realidade, uma mudança no contexto e no texto que se produz durante e ao final da 

pesquisa. Nesse processo e nesse produto, é preciso que as vozes dos sujeitos não 

sejam silenciadas. 

Retomando as proposições de Bakhtin para a pesquisa, Freitas (2009, p.5) 

afirma que para produzir um conhecimento sobre uma realidade, o pesquisador 
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precisa se identificar com o outro (o pesquisado), o que demanda aproximar-se dele, 

de seu contexto de vida para se põe “em seu lugar” e aprender sua realidade e suas 

significações. Por outro lado, a autora nos diz que Bakhtin propõe a necessidade de 

o pesquisador se coloca de fora, realizando o movimento “exotópico”, de modo que 

possa compreender o que observou, o que apreendeu, o que é possível com o que o 

autor chama de “excedente de visão” que lhe é propiciado, tanto pelo que conseguiu 

produzir junto aos sujeitos, quanto pelo que fundamenta seu olhar (FREITAS, 2009, 

p. 5). Assim, concebe-se a pesquisa como “[...] uma relação entre sujeitos, uma 

coprodução. 

Ao se buscar apreender as vozes-sentidos das crianças sobre leitura, 

concebemos os sentidos na perspectiva apontada por Vigotski7 (2010) como 

produtos do processo de significação que, por sua vez, caracterizam o processo de 

internalização. Para o autor (VYGOTSKY, 2007), conforme já referimos antes, todas 

as funções psíquicas tipicamente humanas (superiores) se desenvolvem, em cada ser 

humano, mediante um processo de internalização, que consiste na transformação de 

modos de funcionamento que existem na sociedade e são compartilhados nas 

interações, em modos de cada sujeito.  

A significação consiste, para Vigotski (2010), como produção de significados 

e sentidos, ou seja, no processo de apropriação dos objetos da cultura cada sujeito 

vai, mediante as interações que vivencia, elaborando modos próprios de compreender 

e nomear tudo que existe, inclusive a si mesmo, por meio de palavras ou outros 

signos. Nesse processo de significação, que envolve a relação pensamento-

linguagem, há dimensões mais estáveis e dimensões mais instáveis. Os significados 

das palavras são formações mais estáveis de referência, enquanto os sentidos, 

construídos com base nos significados, são mais amplos e mais fluidos, vinculados a 

cada sujeito e sua história, a cada situação de interação. Para Vigotski (2010, p. 466) 

 

[...] o sentido de uma palavra é a soma de todos os fatos psicológicos 
que ela desperta em nossa consciência. Assim, o sentido é sempre 
uma formação dinâmica, fluida, complexa, que tem várias zonas de 
estabilidade variada. O significado é apenas uma dessas zonas do 
sentido que a palavra adquire no contexto de algum discurso e, 

                                                           
7 A grafia diferenciada do autor “Vygotsky” e “Vigotski” respeita as diferentes fontes de referência e 

suas traduções.  
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ademais uma zona mais estável, uniforme e exata. [...] o sentido real 
de uma palavra é inconstante. [...] Tomada isoladamente no léxico, a 
palavra tem apenas um significado. Mas, este não é mais que uma 
potência que se realiza no discurso vivo, no qual o significado é 
apenas uma pedra no edifício do sentido. (VIGOTSKI, 2010, p. 465). 
 
 

Podemos compreender que os sentidos não são únicos, mas são singulares, 

próprios de cada sujeito e suas condições de interação com a cultura, com as 

significações que circulam onde vive e das mediações que recebe para compreendê-

las e transformá-las em próprias. Como afirma Dantas (2016) com base em Vigotski, 

“os sentidos conferem um ‘enriquecimento” das palavras, formado por elementos 

intelectuais e afetivos, que as amplia, vinculados aos contextos e aos sujeitos 

envolvidos nas interações’”. 

De um modo que se aproxima dessa compreensão, Bakhtin (2003) afirma que 

toda palavra carrega consigo valoração, valores e interesses que têm marcas das 

posições sociais, marcas de objetividade e subjetividade. 

Para Bakhtin (1995, apud DANTAS, 2016), o sentido da palavra é sempre 

determinado por seu contexto. Portanto, há tantas significações possíveis quantos 

contextos possíveis, embora ela não deixe de ser una e a normatização de seu 

significado seja negociada em contextos de interação e convenção social. “O que faz 

da palavra uma palavra é sua significação”. (id ibidem, p. 49). A palavra, como signo, 

tem um caráter social, está sempre carregada de ideologia e visões de mundo, não 

pode ser separada nas relações entre interlocutores de sua significação.  

Essas premissas orientaram nosso percurso desde a formulação de nossa 

questão de partida ao processo de construção de sua resposta. Nesse processo, 

concebemos as crianças como coparticipantes da investigação, como sujeitos com 

voz-produtores de sentido. Desse modo, aproximamo-nos de outras pesquisas que 

tomam a criança como sujeito. 

 

2.2 As pesquisas com crianças 

 

As pesquisas com crianças, embora recentes na área da educação, têm se 

intensificado de modo significativo, vinculadas ao reconhecimento da criança como 

sujeito capaz, a “criança rica, que tem cem linguagens”, de que nos fala Malaguzzi 

(1999) e à crescente produção sobre as crianças como produtoras de cultura e sobre 
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as culturas infantis e tem feito surgir discussões sobre metodologias mais adequadas 

à aproximação das crianças, à construção de dados a partir de seus próprios pontos 

de vista. 

No Brasil, Rocha (apud CRUZ, 2006, p. 68) aponta os trabalhos de Cruz (1995), 

Gonçalves (1995) e Pacheco (1999) como exemplos iniciais e ainda raros de pesquisa 

que dão voz às crianças. Registramos que, antes destes, o estudo de Carvalho (1990) 

ouviu crianças com idades entre seis a nove anos, considerando-as como sujeitos da 

pesquisa e seus “saberes” como relevantes para as práticas escolares. 

Destacamos, dentre as pesquisas que ouvem crianças, especialmente pela 

temática, a pesquisa  “Qualidade da Educação Infantil: o que pensam e querem os 

sujeitos deste direito”, desenvolvida em 2004 pela Campanha Nacional pelo Direito à 

Educação e o Movimento Interfóruns de Educação Infantil (Mieibi), e coordenado 

pelas Professoras Maria Malta Campos, Maria Rita Coelho, publicada em 2006, que 

iniciou a abertura, já em curso em outras partes do mundo, da possibilidade de ouvir 

crianças em investigações. Nesse estudo, foram ouvidas 254 crianças, por meio de 

entrevistas coletivas, com idades entre quatro e seis anos de creches e pré-escolas, 

por meio de entrevistas coletivas. Além desse estudo, o livro organizado por Cruz 

(2008) “A criança fala: a escuta de crianças em pesquisas” reúne relatos resultantes 

de diversas investigações, nas quais, com temas diversos, a criança é tomada como 

sujeito coparticipante-“informante”. 

Em estudo sobre “pesquisas com criança” Martins Filho (2011) levantou, a partir 

dos registros de reuniões da ANPED entre 1999 e 2009, 38 trabalhos. Kramer (2011) 

afirma a importância de ouvir crianças e assume a observação e a entrevista como 

modos de apreender suas vozes. Pereira (2012) discute as peculiaridades das 

pesquisas com crianças. Fundada na perspectiva de M. Bakhtin, a autora afirma que 

as pesquisas que assumem as crianças como sujeitos diferem qualitativamente das 

pesquisas que não o fazem, implicando ao pesquisador a compreensão dos lugares 

diferenciados que ocupam nas relações sociais e na própria pesquisa, como adultos 

e crianças, e que “Na presença da criança, o pesquisador buscará novas estratégias 

de diálogo a partir das pistas que a criança lhe dá da compreensão que está tendo da 

pesquisa”. (PEREIRA, 2012, p. 76). 
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2.3 Procedimentos de construção dos dados 

 

 Considerando que as significações-sentidos sobre a leitura elaboradas por 

crianças na Educação Infantil são produções contextualizadas nos espaços, tempos, 

ações e relações integrantes da instituição onde vivem e convivem, cotidianamente, 

com professora(s) e outras crianças – além de outros, como sua casa e outros 

espaços sociais que frequentam de modo sistemático – definimos, como necessário, 

desenvolver a pesquisa no contexto de uma instituição de Educação Infantil com 

crianças com  idades próximas de cinco anos, considerando, a priori, que teriam 

linguagem verbal já mais desenvolvida e mais condições de participar.  

Tomando como referências a questão, o objeto e o objetivo do estudo, 

definimos como procedimentos mediante os quais iríamos interagir como 

pesquisadora com as crianças-sujeitos coparticipantes, observações não 

participantes e entrevistas semiestruturadas. 

 

2.3.1 Observação do tipo não participativa 

 

 Os estudos qualitativos envolvem de modo significativo a observação, na 

realização de trabalhos de campo. Esse procedimento, de acordo com Freitas (2003), 

orienta e permite uma análise dos eventos vivenciados, assinalando um caráter mais 

dialético, buscando uma mediação entre o individual e o social. A observação não 

consiste em uma captação linear e neutra de eventos por meio da percepção 

sensorial. Ao contrário, o pesquisador, na perspectiva apontada por Vygotsky e por 

Bakhtin, ao observar e descrever, produz sentidos, pois ao “captar” ou “perceber” faz 

recortes segundo suas próprias perspectivas, seus próprios aportes, crenças e 

valores; ao descrever, faz interpretações. Daí a necessidade de rigor e preocupação 

ética no ato/processo de observar para buscar apreender os pontos de vista dos 

observados. 

 Segundo Souza (2011), o pesquisador, nos momentos de observações, precisa 

estar atento aos diálogos e às relações de reciprocidade que se estabelecem nos 

diferentes contextos – em que observamos e somos observados.  

 Desse modo, a observação realizada na pesquisa assumiu um caráter “não-e-

participativo” visto que, embora tenhamos buscado não intervir de modo deliberado e 

sistemático nas situações observadas na escola e na sala de aula não pudemos, da 
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perspectiva que assumimos, considerar que “não estávamos participando”, pois nossa 

inserção na escola, na sala, nas situações era já uma participação, uma  intervenção 

no contexto e, portanto, como nos propõe Bakhtin (2003), uma mudança nos “textos” 

– nossos, das crianças e da professora. Com essa compreensão, buscamos apurar 

nossa atenção para ações, diálogos, movimentos, silêncios em busca de 

compreender os contextos e modos de interação das crianças com a leitura, e como 

elas significam esse ato.  

 Para isso, realizamos observações em duas perspectivas que se 

intercomplementaram: observamos a dinâmica mais ampla da escola, destacando 

seus espaços e as relações dos sujeitos com a leitura; e observamos a dinâmica mais 

peculiar da sala de atividades da turma das crianças participantes, por presumirmos 

que os sentidos atribuídos pelas crianças à leitura estão mais diretamente vinculados 

às experiências vividas nesse espaço.  

 As observações foram registradas em diário de campo, trazidas como recortes 

de relatos. 

 

2.3.2 Entrevistas com crianças e professora 

 

 No contexto das pesquisas qualitativas de inspiração histórico-cultural e 

dialógica, a entrevista consiste em uma situação de interação verbal e tem como 

principal objetivo a compreensão mútua dos agentes da pesquisa, entendendo-a, tal 

como propõe Bakhtin, como uma negociação de sentidos, marcada pela própria 

situação da pesquisa, guiada pelo pesquisador e pelo(s) pesquisado(s), bem como 

pelos lugares sociais em que se encontram, tanto no contexto mais amplo, como na 

situação mais imediata da entrevista. (FREITAS, 2002).  

 Assim, é identificada como dialógica, pois entrevistador e entrevistado passam 

a ser parceiros de uma experiência de produção de diálogo em relação de 

reciprocidade; supõe resistências, adesões, negações, visto que os sentidos 

produzidos na interlocução dependem das situações vividas, dos horizontes espaciais 

e culturais dos sujeitos envolvidos (SOUZA, 2011). 

 Em nossa pesquisa, optamos pela entrevista semiestruturada, a qual permite 

um roteiro prévio, embora não rígido, o que possibilitou flexibilidade, recomeços e 

retomadas do tema. 
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Considerando que nossos sujeitos coparticipantes são crianças, as entrevistas 

foram realizadas em forma de “conversas”, visando criar um clima de liberdade e 

confiança, de modo que, orientadas/mediadas por nossas questões, por nossas 

retomadas, pudessem organizar seu dizer. 

Realizamos entrevistas do tipo individual (duas com cada criança), e do tipo 

coletiva (com o grupo de sujeitos participantes). Esses modos de proceder permitiram, 

ampliar as possibilidades de as crianças produzirem discursos sobre o tema, sendo 

instigadas e mediadas pelo grupo. Como também, focá-lo de modo mais específico, 

segundo suas próprias possibilidades das crianças.  

Entrevistamos, também individualmente, a professora da turma, considerando 

que seus modos de significar e realizar a leitura podiam estão vinculadas às maneiras 

como as crianças percebem e dão sentido a essa prática.  

Por fim, registramos que em nossos procedimentos nos guiamos pela ideia de 

que a investigação não apenas apreende a constituição de sujeitos, mas é constitutiva 

dos sujeitos, considerando que os processos vividos e significados estão 

intrinsicamente relacionados aos contextos de sua vivência, tanto para os 

participantes, como para a pesquisadora. 

 

2.3 O Campo de pesquisa 

 

 A pesquisa foi realizada em um CMEI - Centro Municipal de Educação Infantil, 

localizado no município de Natal-RN. A escolha por uma instituição da rede pública se 

deve ao reconhecimento de que é nesse espaço que se insere a maioria das crianças 

do nosso país e de nossa comunidade. Além disso, também nos guiou o conhecimento 

de ser nesses espaços – na rede pública – onde as discussões acerca da presença 

ou não da linguagem escrita na Educação Infantil podem ter mais ressonância. 

 Considerando essa pressuposição, estabelecemos outro critério de escolha do 

campo: que fosse uma instituição que apresentasse “práticas consideradas positivas” 

com leitura e escrita, característica definida mediante informações obtidas em 

entrevista com técnicas da Secretaria de Educação do Município (SME). Um último 

requisito para a definição do locus foi a concordância da instituição-equipe em 

participar da pesquisa. 

 O CMEI campo do estudo se situa na Zona Sul da cidade do Natal e atende 

crianças do “Nível I” o “Nível IV” – com idades entre dois a cinco anos e onze meses, 
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em tempo integral e parcial, totalizando 75 crianças em toda a instituição. Por localizar-

se em um bairro onde predomina uma população de maior poder aquisitivo, as 

crianças que o frequentam são, em sua maioria, de bairros vizinhos e da Grande Natal, 

filhas de pessoas que trabalham nas proximidades da instituição, onde se encontram 

três grandes supermercados, três shoppins centers, e o campus central da 

Universidade Federal – local de trabalho de muitos dos pais. 

O horário de funcionamento para turmas que funcionam em tempo integral é 

das 07:00 às 17:00 horas, somando dez horas de atendimento. Para as turmas que 

funcionam em tempo parcial, o horário é das 07:00 às 11:00 horas, no turno matutino, 

e das 13:00 às 17:00 horas, no turno vespertino, com carga horária de quatro horas 

diárias para as crianças em cada turno. 

 Após um período de observação e vivência na instituição de Educação Infantil, 

conseguimos perceber que a mesma dispõe de uma estrutura física bem conservada 

e adequada, com um total de 9 espaços distribuídos de acordo com as necessidades 

das crianças e instituição, estando esses espaços amplamente relacionados com a 

interação das crianças com a leitura. No quadro 1, que apresentamos a seguir, 

descriminaremos os espaços existentes no CMEI com suas características, 

explicitando a relação dos espaços físicos com a existência ou não da leitura nesses 

espaços. 

 

 

 

Espaço Funcionalidade 
Materiais relacionados à 

leitura e escrita 

 

Sala de 

atividades 

Nível I 

Espaço para 
atividades das 
diversas linguagens e 
sono. 
 

Há fichas identificando os 
nomes dos espaços, assim 
como o “cantinho da leitura” 
 

Sala de 

atividades 

Nível II 

Espaço para 
atividades das 
diversas linguagens e 
sono. Há uma 
televisão e um DVD 
para atividades com 
mídias. 
 

Há, nas paredes, textos 
produzidos pelas crianças, 
“cantinho da leitura” nomes das 
crianças em seus pertences. 
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Sala de 

atividades Nível 

III e IV 

Espaço para 
atividades das 
diversas linguagens. 

Espaço cheio de materiais 
escritos e acessíveis à “leitura”: 
produções das crianças e 
“cantinho da leitura. 

 

Refeitório 

Espaço de refeições e 
brincadeira com as 
“motocas”. 

Cartazes de propagandas, 
produções das crianças e 
cardápio. 

 

Parque de Areia 

Espaço de brincadeira 
e brinquedos de 
plásticos e baldinhos 

Nenhuma interação com textos 
escritos 

 

“Chuveiródromo” 

Espaço destinado ao 
banho das crianças - 3 
chuveiros. 

Nenhuma interação com textos 
escritos 

 

Cozinha 

Espaço de produção 
da alimentação, ao 
qual as crianças não 
têm acesso direto, 
somente pela janela 
de distribuição. 

Existem cartazes dispostos na 
parede com o cardápio geral e 
as restrições alimentares. 

Secretaria/ sala 

de gestão 

coordenação 

Sala onde ocorre o 
funcionamento da 
gestão/ coordenação 
da escola. 

Além de todos os documentos e 
materiais da CMEI, contém 
“armário biblioteca”, a cujos 
livros as crianças têm acesso 
nos “momentos livres”. 

Área livre Área de sol - Painel do 
CMEI 

Contém um jardim com plantas 
e uma pequena horta feita 
pelas crianças; as hortaliças 
são identificadas pelo nome 
escrito. Parede que serve de 
painel para exposições e 
produções coletivas. 

Quadro 01- Distribuição dos espaços do CMEI. 
Fonte: Observações e entrevistas realizadas na pesquisa 

Data: Setembro de 2014 

  

Logo na entrada, percebemos um ambiente pequeno, mas acolhedor para 

adultos e crianças. O mesmo espaço é utilizado para várias funções (alimentação, 

brincadeiras e outras atividades), sendo comum a todas crianças da instituição (Figura 

01).  
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Figura 01 – Entrada do CMEI 

Fonte: Acervo da Pesquisadora (12/09/2014) 

 
 Os espaços do CMEI, apesar de poucos, são bem aproveitados, atendem aos 

indicadores básicos de qualidade para a Educação Infantil. As figuras 02 e 03 mostram 

um dos espaços de integração das crianças: o parque de areia e sua dupla função: 

para brincadeira e banho.  

 
Figura 02 - Parque da areia 

Fonte: Acervo da pesquisadora (12/09/2014) 
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Figura 03 - Chuveiródromo 

Fonte: Acervo da pesquisadora (12/09/2014) 

 

 O parque de areia juntamente com o espaço para banho é considerado uma 

área de brincadeira e outras atividades livres para as crianças. Durante o tempo de 

recreio, ou em momentos “livres”, as crianças vivenciam esse espaço articulando 

brincadeiras com as múltiplas linguagens, dentre elas a linguagem escrita, como 

podemos observar no relato a seguir:  

 

No parque, todas as crianças brincavam juntas. Um grupo de meninas trouxe várias 

letrinhas de plástico. Uma delas pediu que a professora enchesse o balde, que estava 

no parque: 

_ “Encha aqui, professora, com muita água, que vou fazer uma comida deliciosa”!  

A Professora, prontamente, atendeu à solicitação da criança. Esta retornou ao grupo 

com quem estava brincando e disse: _ “vamos fazer sopa de letrinhas”. Todas as 

outras meninas concordaram com a brincadeira. 

Nesse momento, mais crianças se juntaram ao grupo e começaram a fazer a “sopa 

de letrinhas”. Elas pegavam as letras de plástico, misturavam com água e areia e 

mexiam, enquanto falavam: “tem que mexer, até ficar cheirando”; “prontinho! A sopa 

está pronta”. A criança que liderou a elaboração da “sopa”, serviu aos demais 

participantes da brincadeira, colocando-a em outros baldes. 

Dando continuidade à brincadeira, as crianças diziam: “eu vou comer o M de Maria”, 

“eu vou comer esse aqui, ó: de Rebeca!” (indicando a letra R), “eu vou comer o C de 

Kauã”. “Kauã não é com essa, dizia outra; esse é o de Cadu; Kauã é com esse” (dizia, 
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enquanto procurava a letra K dentro da sopa de letrinhas). A criança não encontrou o 

K entre as letras e foi, com o balde na mão, em direção à professora, que regava as 

flores do parque. Diante dela, questionou-a sobre a ausência da letra: “cadê a de 

Kauã?”, perguntou. “A de Kauã, o quê?” (perguntou a professora). “A letra que 

escreve”. “Ah, você tem que procurar” (a professora respondeu). “Mas, não tem aqui, 

já procurei”. “É porque a letra de Kauã não é desse país, por isso, não tem no nosso 

alfabeto” (explicou a professora, querendo dizer que o nome de Kauã não é um nome 

brasileiro).  

A criança pareceu não compreender muito bem a explicação da professora. No 

entanto, não retrucou; voltou para o grupo de crianças que já queriam retomar a 

brincadeira com a “sopa de letrinhas”. (Relato de campo – 20/11/2014). 

  

 O evento relatado foi considerado por nós como bastante significativo em 

relação à caracterização da escola como contexto que pode contribuir para que as 

crianças consigam produzir suas significações sobre a linguagem escrita e sobre a 

leitura, mediante possibilidades de interação com a escrita – nem sempre planejadas 

ou controladas pelo(a) professor(a). Em situações como a observada, essa 

exploração se faz de forma lúdica, criativa, significativa e prazerosa a partir da 

iniciativa das próprias crianças, mas a partir de materiais disponibilizados pelos 

adultos para sua utilização.  

 Assim, em meio a uma situação de brincadeira, as crianças entrelaçaram 

elementos do real e da imaginação de forma lúdica e até poética – fazer uma “sopa 

de letrinhas”, explorando as letras e seus valores sonoros, dando-nos indícios de 

várias possibilidades na escola: de que é possível, por meio da situação da brincadeira 

experimentar fazer algo que não lhe é ainda possível na vida real – cozinhar; explorar 

aspectos dessa atividade fantasiada – misturar elementos.  

Esses aspectos são destacados por Vygotsky (2009) quando descreve o papel 

da brincadeira no desenvolvimento da criança e afirma que, ao brincar, a criança lida 

com os significados das coisas e das açoes e os transforma, criando outras 

significações e funções, transitando entre o real e o imaginário, em um nível mais 

elaborado de ação. Segundo o autor, nas atividades de “faz-de-conta”, a criança age 

em “zona de desenvolvimento proximal”, conceito que criou para descrever o 

desenvolvimento das funções mentais e afirmar o papel do(s) outro(s) e das 

aprendizagens na emergência de novos modos de funcionamento psíquico. 
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Em suas proposições, Vygotsky (2009) afirma que é possível identificar, nesse 

processo, não apenas um único nível de desenvolvimento, mas um nível que 

denominou de “real”, definido pelas operações que o sujeito consegue realizar de 

forma autônoma, por já ter incorporado as funções requeridas; e um nível que 

denominou de “potencial”, caracterizado pelas operações, cuja realização pelo sujeito 

se torna possível somente mediante ajudas, intervenções externas. Para o autor, entre 

esses dois níveis se encontra uma “zona de desenvolvimento proximal”, que define 

espaços de atuação pedagógica, de prospecção de objetivos de aprendizagem, de 

ensino, de intervenção sistemática. (VYGOTSKY, 2009).  

Na brincadeira observada, as crianças evidenciam agir em nível mais elevado 

do que o que podem efetivamente fazer, na realidade. Com objetos do real, mas 

mudando seu significado e, ao mesmo tempo, mantendo-o, elas criam uma situação 

em que realizam ações somente praticadas por pessoas mais velhas: cozinhar. A 

sopa é de letrinhas de plástico, e as crianças têm consciência disso, mas agem dentro 

do imaginário e transformam os elementos do real (as letras e suas funções) para 

produzir outros modos de ação.  

 Os sentidos que estão sendo atribuídos, ao mesmo tempo, para as ações e 

elementos envolvidos na brincadeira – a sopa, as letras, as relações com  os nomes 

próprios, a cooperação, a conversa, são percebidos de forma entrelaçada às práticas 

culturais às quais têm acesso, mediadas pelos outros do meio social, o que inclui o 

trabalho pedagógico que lhes é dispensado na escola, pois as crianças evidenciam 

apropriações de elementos do sistema de escrita. No relato evidencia-se, ainda, a 

relação entre brincadeira e múltiplas linguagens – corporal, gestual, expressiva, oral, 

escrita. 

 Apresentamos até aqui duas das partes externas da escola em que as vivencial 

diferentes atividades. Agora, apresentaremos dois outros espaços, a sala de 

atividades e a secretaria (!), que se mostraram primordiais para a constituição dos 

sentidos que as crianças atribuem à leitura. 

 A sala de atividades constitui o lugar de referência das crianças na instituição, 

pois é o espaço designado à turma à qual pertencem. No caso da sala da turma 

observada, apesar de ser um espaço reduzido, é bem organizada em “cantos de 

atividades” (da leitura; do “faz de conta”; das artes). O ambiente é composto também 

por murais com escritos diversos e atividades das crianças nas afixadas nas paredes. 

Foi possível observar que em todo momento esses elementos visuais e escritos 



42 
 

estavam permeando a prática da professora e, ao mesmo tempo, o modo de agir sobre 

os textos sociais das crianças, propiciando o que Teberosky e Colomer (2003) 

denominam de “ambiente de cultura escrita” que precisa ser criado em “sala de aula”. 

Tal interação com os textos pode ser constatada no relato de campo a seguir: 

 

Início da tarde. Na sala, a professora, que chegou primeiro que as crianças, organiza 

o espaço da roda e senta-se no chão. As crianças vão chegando aos poucos. A 

professora inicia a roda, cantando a música “Ciranda do anel”, de Bia Bedran. Todas 

as crianças a acompanham. Em seguida, elas pedem para cantar a música “da Casa 

do Zé”. (Mediante observações de outros dias, percebemos que essa escolha parece 

dever-se ao fato de que com essa música elas se levantam para dançar e se 

movimentar, o que fazem animadamente). Finda a música, a professora retoma o 

calendário, relembra os dias da semana, falando em português e, em seguida, em 

italiano (!). Conta quantos dias do mês já se passaram, pede para uma criança ir até 

o cartaz com o calendário e recitar a sequência numérica. A criança vai até o quadro 

e vai apontando o dia a dia do mês de abril.  Em seguida, a professora pega um cartão 

com seu nome, que se encontrava, com os nomes de todas as crianças, afixado na 

parede, e solicita que cada uma delas faça o mesmo, buscando encontrar o seu cartão 

dentre os vários outros. As crianças se levantam e vão até o local onde o cartaz está 

afixado na parede e localizam o seu cartão.  

(Relato de campo 15/04/2015). 

 

 Durante todo o processo de observação, conseguimos perceber uma relação 

(inter)ativa das crianças com os espaços da sala onde estão presentes materiais que 

suscitam práticas de leitura. Essas interações foram registradas de modo mais 

explícito, pois conseguimos identificar diferentes momentos de “leitura”: roda de leitura 

livre, roda de leitura mediada e roda de contação de histórias, de modo livre ou 

direcionado pela professora. As figuras 04 e 05 mostram, respectivamente, o mural 

de atividades das crianças e um momento livre de leitura. 
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Figura 04 - Sala de atividades do Nível IV 

Fonte: Arquivo da Pesquisadora – 16/09/2014 

 

 
Figura 05 - Momento de leitura livre - Canto da Leitura  

Fonte: Arquivo da Pesquisadora – 22/04/2015 

   

 No que se refere à interação das crianças com a leitura, é importante ressaltar 

que existe na secretaria do CMEI um armário (aberto) com uma série de livros com 

textos de diversos gêneros (didáticos, informativos, acadêmicos e de Literatura 

Infantil). As crianças têm livre acesso a esse armário e aos materiais nos momentos 

designados como “atividades livres”. Em muitas ocasiões, ao longo de nosso tempo 

na instituição, observamos que as crianças, nesses momentos, vão até o armário, 

denominado por algumas delas como “armário biblioteca“, pegar os livros que 
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desejam. O referido armário (Figura 06) mostrou-se parte integrante da dinâmica 

escolar, como pode ser observado no registro do diário de campo:  

 

Em uma atividade proposta pela professora, em que as crianças deveriam fotografar 

as coisas mais importantes da escola, uma das crianças pediu para tirar foto do 

armário dos livros que ficava na secretaria: “precisa tirar foto do “livreiro”. Lá tem 

muitos livros ‘massa’’”! (Relato de campo – 14/11/2014). 

 

 
Figura 06 - Armário de livros localizado na Secretaria  

Fonte: Acervo da Pesquisadora – 14/09/2015 
 

 

Na situação relatada acima, a “escolha” da criança, bem como sua expressão 

ao justifica-la, demonstram a relevância do armário e de seu conteúdo para ela no 

contexto da escola, o que testemunhamos em diversas outras ocasiões em nossas 

observações. Desse modo, consideramos que apesar de não apontado pela 

instituição como espaço e prática intencionalmente pensados para a interação das 

crianças com a leitura, o armário e sua “liberação” pelas professoras ao acesso das 

crianças consiste em um espaço vinculado à possibilidade – prazerosa – de manusear 

os livros, mesmo que ainda não saibam ler convencionalmente, o que nos dá indícios 

do trabalho da instituição, da(s) professora(s), nesse sentido. 

Pudemos perceber, por outro lado, que a função que o referido armário assume 

para as crianças não é unanimidade entre os profissionais da instituição e que sua 

função provoca questionamentos em alguns deles, que percebem seus limites e sua 
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localização e passam a almejar sua transformação em um espaço mais amplo, como 

se expressa na fala da professora da turma: 

 

[...] A professora me chamou e me levou até a secretaria da escola, onde me mostrou 

o “armário com livros” e questionou-me: “como você poderia fazer uma biblioteca 

nessa escola? Esse armário é horrível! As crianças precisam vir até aqui, nessa sala 

apertada para poder ler. Eu acho que ele deveria ficar na sala do Nível 4” (referindo-

se à sala de sua própria turma). (Relato de campo – 05/12/2014). 

 Consideramos que, embora seja pertinente e legítimo o descontentamento que 

a professora expressa em relação à redução dos espaços na instituição, o que faz 

com que, em vez de uma “biblioteca”, o espaço dos livros reduz-se a um armário que 

se localiza na secretaria, o grupo gestor, com essa providência, busca escapar a tais 

limites, criando possibilidades a todas as crianças e não apenas às de uma única 

turma, propiciando, com o “armário-biblioteca” um lugar de acesso aos livros de 

melhor qualidade existentes na escola – visto que na sala há um cantinho de leitura 

com materiais adquiridos a baixo custo e de qualidade inferior, seja na impressão, seja 

no texto. A existência do “armário” mostrou-se para nós como um dos pontos cruciais 

para a formação dos sentidos que cada criança atribui à leitura.   

 Com relação à organização do tempo das crianças integrantes da turma, 

observamos duas situações diferentes, em decorrência da situação de nossa 

construção de dados que teve uma duração de 10 meses de imersão na instituição, 

sendo 4 meses (setembro, outubro, novembro e dezembro) no ano de 2014, e 5 

meses (fevereiro, marco, abril, maio, junho e julho) no ano de 2015. 

 Desse modo, as crianças observadas integravam, no ano de 2014, a turma de 

Nível III8 da Educação Infantil. Já no ano de 2015, o nível IV. A professora participante 

da pesquisa, como também uma das estagiárias, acompanharam a turma. Apesar de 

algumas modificações na quantidade de crianças do grupo, pudemos identificar uma 

semelhança das rotinas nas turmas dos dois níveis, em anos consecutivos, embora 

com mudanças relevantes, como podemos ver a seguir: 

 

 

                                                           
8 Denominação utilizada pela Secretaria Municipal de Educação de Natal/RN ( SME- Natal) para 

designar as turmas de crianças formadas com base na faixa etária das crianças. 
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2014 2015 

 Acolhida na área externa (refeitório) 

 Lanche  

 Roda de conversa 

 Atividade “pedagógica”9 

 Momento de brincadeira livre 

 Momento de televisão ou leitura  

 Lavar as mãos 

 Jantar  

 Parque  

 Acolhida em sala (momento de   

brincadeira) 

 Roda de conversa 

 Roda de História coletiva  

 Atividade “pedagógica” 

 Lavar as mãos 

 Lanche  

 Parque 

 História individual 

 Roda de conversa 

Quadro 02- Descrição da rotina. 
Fonte: Observações realizadas na pesquisa. 

Data: 26 de maio de 2015 

 

Foi perceptível a mudança na rotina entre os dois anos. Consideramos que em 

relação ao trabalho com a leitura, a mudança representou um ganho para as crianças, 

pois elas passaram a ter dois momentos relacionados a essa prática, conduzida de 

modo sistemático e intencional. Sobre essa mudança, a professora assim se 

posicionou:  

 

No terceiro dia de observação de campo do ano de 2015, enquanto as crianças 

lanchavam a professora me chamou e disse: “ você percebeu que o lanche mudou? 

A Secretaria (referindo-se à SME/Natal) retirou o primeiro lanche servido mais cedo, 

deixou só o jantar”. Demonstrei que havia percebido e perguntei sobre a sua opinião. 

“Mulher, eu achei que ficou bom, sobra mais tempo pra fazer as coisas na sala e 

trabalhar mais alguma coisa, sabe? Como eu sei que todas as crianças comem antes 

de vir pra aula, dá certo!”. (Relato de campo – 25/03/2015). 

 

A fala da professora explicita como a determinação da Secretaria Municipal de 

Educação tem interferência na rotina do CMEI, ainda que nesse caso tenha sido 

interpretada, pela professora, como positiva, como uma mudança benéfica na rotina 

das crianças e no trabalho pedagógico, com o que concordamos.  

                                                           
9 Nomenclatura utilizada pela instituição para caracterizar as atividades com os diversos “campos de 

experiências” para a Educação Infantil e especialmente orientadas pelas professoras. 
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2.4 Os sujeitos da pesquisa: as crianças da turma 

 

 Consideramos que nossa intenção de “ouvir” as crianças que aceitaram 

participar de nosso estudo vai além de escutar sua fala. Fundamentadas na 

perspectiva de M. Bakhtin (apud SOUZA, 2011) torna-se necessário, ao pesquisador 

considerar, além das emissões proferidas pelos sujeitos participantes, os silêncios, os 

gestos, movimentos, expressões, que dão indícios de intenções existentes nas 

entrelinhas de suas falas. No caso das crianças, além dessas orientações, pode 

tornar-se facilitador ou enriquecedor para desencadear ou ampliar respostas a 

utilização de outras linguagens como suportes das entrevistas (desenho e 

gestos/movimentos). Essas exigências nos trazem outra: estar presente nos contextos 

onde as crianças se encontram, estar com elas, observá-las e se familiarizar com elas, 

tornar-se confiável a elas, como conclui Martins Filho ao analisar diferentes estudos 

com crianças: 

 

[...] os autores afirmam a necessidade premente de o pesquisador ficar 
entre as crianças. Somente assim, entendem, poderá gerar um 
envolvimento muito maior com os sujeitos pesquisados, pois o contato 
direto permite construir uma atmosfera muito positiva, lúdica e humana 

no desenvolvimento das pesquisas com as crianças. (MARTINS 
FILHO, 2011, p. 94). 
 
 

 Essa perspectiva de investigação, mesmo que exija maior permanência no 

campo e o cruzamento de procedimentos metodológicos que capturem diversas 

expressões infantis, contraria a lógica adultocêntrica, possibilitando uma construção 

mais respeitosa e mais condizente com as crianças como sujeitos competentes, em 

um desafiador processo de aproximação com as vozes das crianças (SOUZA, 2011). 

 Em nosso estudo entrevistamos o grupo de crianças do Nível IV, com idade 

entre 4 e 6 anos10. Todas tinham uma linguagem oral bem desenvolvida. 

 Inicialmente, realizamos uma aproximação ao campo e às crianças e, 

gradativamente, fomos realizando entrevistas de modo contextualizado e significativo, 

considerando as especificidades das crianças daquele nível. 

                                                           
10 Até março do ano seguinte as crianças por Lei devem completar 6 anos, para poder e ingressar no 

Ensino fundamental.   
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 Também entrevistamos a professora da turma como forma de subsidiar a 

análise das falas das crianças. Afinal, como defende Bakhtin (2003), a palavra tem 

dupla face – ser de si e dos outros – sendo, portanto, dialógica e permeada por 

discursos alheios diversos. 

 A pesquisa de campo, como registramos, teve seu início no ano de 2014, 

quando acompanhamos a turma do Nível III.  Essa mesma turma, no ano de 2015, 

progrediu para o Nível IV na mesma instituição. Consideramos que os primeiros 

meses de estudo (últimos do ano de 2014) serviram para nossa aproximação com as 

crianças. 

  Ao retomarmos a pesquisa em fevereiro de 2015, encontramos uma turma 

formada por 13 crianças, sendo duas delas com deficiência – ambas tiveram paralisia 

cerebral e são cadeirantes. No entanto, uma delas tem pouco déficit cognitivo, com 

uma linguagem oral estruturada, enquanto a outra apresenta dificuldades de diversas 

ordens, inclusive de comunicação. 

 Das outras 11 crianças, apenas uma delas não frequentou a instituição no ano 

de 2014, quando iniciamos nossa pesquisa. Após a explicação e entrega dos termos 

de Livre Consentimento Esclarecido para a participação na pesquisa, os pais de duas 

crianças não autorizaram a participação e outra deixou de frequentar a escola durante 

a realização da pesquisa. Dessa forma, realizamos a pesquisa com 9 (nove) crianças, 

incluindo a que teve paralisia cerebral.  

 Apresentaremos, agora, os sujeitos que emprestaram suas vozes para que 

pudéssemos saber mais sobre os sentidos atribuídos à leitura. As crianças tiveram 

suas identidades preservadas e, por isso, fizemos o uso de pseudônimos que retratam 

autores renomados da nossa literatura como mostra o Quadro 02. 
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Criança11 Tempo na Educação 

Infantil 

Idade 

Manoel de Barros 4 anos 6 anos 

Ruth Rocha 4 anos 6 anos 

Monteiro Lobato 2 anos  6 anos 

Elias José 2 anos 5 anos 

Luís Fernando Verissimo 2 anos  6 anos 

Mário Quintana 3 anos  5 anos 

Cecília Meireles 4 anos  5 anos 

Sônia Junqueira 4 anos 5 anos 

Tatiana Belinky 4 anos 5 anos 

Quadro 03- Caracterização dos sujeitos da pesquisa (crianças). 
Fonte: Observações e entrevistas realizadas na pesquisa. 

Data: Outubro de 2014 

 

 Manuel de Barros tem 6 anos e mora na Vila de Ponta Negra (bairro mais 

distante do CMEI). Todos os dias vem para a escola de ônibus com seu pai. Sua mãe 

é Pedagoga e seu pai Recepcionista em um Hotel. Costuma ler livros, revistas e os 

nomes das lojas. 

 Ruth Rocha tem 6 anos e também mora na Vila de Ponta Negra. Todos os dias 

vem a escola em um transporte escolar particular. Sua mãe é costureira e seu pai, 

motorista. Gosta muito de ler livros e histórias. 

 Monteiro Lobato tem 6 anos, frequenta escola há apenas dois anos, devido a 

problemas de saúde, decorrentes da paralisia cerebral. Todos os dias vem à escola 

em um transporte escolar cedido pela Secretaria de Educação (SME-Natal). Seus pais 

são comerciantes. Gosta de ouvir as histórias da Pepa. 

 Elias José tem 5 anos, mora em Capim Macio, bairro muito próximo à escola. 

Todos os dias vem à escola com o seu pai em carro próprio. Seu pai é autônomo e 

sua mãe é estudante universitária. Em sua casa tem muitos livros e “coisas da 

faculdade” para ler. 

 Luís Fernando Veríssimo tem 6 anos. Mora em Candelária (bairro também 

muito próximo ao CMEI). Vem para a escola de ônibus acompanhado de sua tia. Sua 

mãe é dona de casa. Gosta de ler livros de histórias de príncipes e princesas. 

                                                           
11 Para garantir que as identidades das crianças sejam preservadas, utilizamos como pseudônimos 

nomes de grandes autores da nossa literatura.  
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 Mário Quintana tem 5 anos. Mora em Capim Macio (próximo ao CMEI). Vem 

para a escola todos os dias de ônibus com uma prima. Sua mãe é vendedora em uma 

loja e seu pai é Auxiliar de serviços Gerais. Mario acha que pode ler as letras. 

 Cecília Meireles tem 5 anos, mora na Cohabinal, conjunto residencial 

localizado em Parnamirim, na região metropolitana de Natal. Todos os dias vem à 

escola de ônibus com sua mãe. Seu pai é motorista de ônibus e sua mãe, no 

momento, está desempregada.  Cecília pouco lê em sua casa; assiste mais televisão. 

 Sonia Junqueira tem 5 anos, mora em Lagoa Nova (bairro próximo ao CMEI), 

na casa dos patrões de sua mãe, que é empregada doméstica. Sua própria residência 

se localiza na zona Rural de Acari, município distante a 230 km de Natal. Vem 

caminhando para a escola, junto com sua mãe e sua irmã. Gosta de ler os livros da 

escola. 

 Tatiana Belinky tem 5 anos. Mora em Candelária (próximo ao CMEI). Todos 

os dias vem para a escola de moto com o seu pai. Sua mãe é dona de casa e seu pai, 

Motoboy. Não costuma “ler” muito, só ouve histórias. 

 Além das crianças, caracterizaremos a professora e as “auxiliares” da turma, 

conforme o Quadro 03. A turma é composta por uma professora titular e duas 

professoras auxiliares contratadas pela SME/Natal para apoiar a professora no 

trabalho com as crianças com deficiência. Portanto, de acordo com a função e 

regimento do contrato de trabalho, elas não são consideradas professoras da turma. 

Dessa maneira, em conversa com a direção da escola, definimos que não seria 

conveniente a realização das entrevistas com as auxiliares.  

 

Nome Idade Função Formação 

Preciosa 49 anos Educadora Infantil Especialista (UFRN) 

Rubi 19 anos Auxiliar de Aluno Pedagogia em formação (UNP) 

Ametista 24 anos Auxiliar de Aluno Pedagogia em formação (Mauricio de 
Nassau) 

Quadro 04.  Caracterização dos sujeitos da pesquisa (professoras). 
Fonte: Observações e entrevistas realizadas na pesquisa. 

Data: Abril de 2015 

 

 

 

 

 



51 
 

2.5 Ser e estar no campo de pesquisa  

 

 Trazemos, nesta seção um pouco do vivenciado durante a pesquisa de campo, 

do ser e estar no campo de pesquisa, dos momentos vividos, descritos e comentados 

com base em experiências com leitura.  

 A partir de Bakhtin (2003), entendemos que para compreender uma enunciação 

e seu significado, faz-se necessário considerar o momento em que ela ocorreu, os 

sujeitos que participaram da situação de formação de discursos, bem como 

expressões e gestos que influenciaram os sentidos sobre um determinado tema.  

 Como defende Cruz (2008), os reconhecimentos das vozes das crianças não 

se restringem apenas à linguagem oral, mas se orienta pelas diversas ações 

colocadas em uma relação comunicativa. Ou seja, ouvir as crianças vai além de 

escutá-las, é preciso considerar suas interações e outras linguagens presentes na 

enunciação.  

 A tarefa de ouvir as crianças não nos pareceu fácil. Percebemos que, ainda que 

estivessem sempre a brincar e falar animadas nos espaços do CMEI, bem como 

tenham aceitado participar da pesquisa, deram-nos indícios de que falar e expor suas 

opiniões não era uma prática constante no grupo. Precisamos investir durante um 

tempo considerável de nossa estada no CMEI, na construção de uma boa relação 

com as crianças, conquistada após meses de contato direto, o que nos fez estreitar 

os laços e propiciar que conseguissem se expressar de modo mais aproximado ao 

que esperávamos.  

 Em nosso tempo de frequência no CMEI, realizamos 80 horas de observações, 

sendo 40 no ano de 2014 e 40 no ano de 2015. No intervalo entre as observações 

iniciamos os momentos de entrevistas, sendo duas entrevistas individuais com as 

crianças e a professora e uma coletiva com a turma sem a presença da professora.  

 Em um primeiro momento, realizamos a primeira entrevista individual com as 

crianças, visando compreender seus modos de dizer sobre a leitura (Roteiro de 

entrevista 1 – Apêndice). Nesta primeira entrevista, não obtivemos muitas respostas, 

as crianças pouco falaram e se expressaram timidamente, não construindo a 

interlocução desejada entre sujeitos e pesquisador.  

 Na busca por expressões mais amplas das crianças, continuamos nosso 

processo de observação e vivência no campo de pesquisa. Após alguns meses da 

primeira entrevista individual, realizamos a entrevista coletiva em roda utilizando, 
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como estratégia desencadeadora, a “dinâmica do saco surpresa”, que consistiu em 

mostrar, às crianças, um saco com vários materiais de leitura (livros de história, 

folhetos, gibis). Ao manuseá-los, as crianças iam falando sobre o que pensavam sobre 

o que eram, para que serviam, se os tinha em casa, se os manipulavam na escola etc, 

o que nos deu subsídios para repensar novas estratégias.  

 

 
Figura 07 – Entrevista coletiva (08/05/2015)  

Fonte: Acervo da pesquisadora  
 

 Entendendo que o lúdico seria o fio condutor para a realização de nossa 

pesquisa, realizamos a segunda entrevista individual. Esta teve o objetivo de propiciar 

uma situação em que as crianças tivessem uma contextualização mais próxima de 

suas formas lúdicas de se relacionar com o mundo, organizamos uma estratégia mais 

imaginativa para suscitar suas expressões sobre a leitura. Propomos a cada uma, e a 

cada encontro, a seguinte situação: apresentávamos um cachorro de pelúcia e 

falávamos que seu nome era Ully. E dizíamos que ele havia vindo de um planeta 

distante, onde ninguém sabia o que era ler/leitura e que cada uma precisava 

contar/explicar para o amigo sobre o que era ler, como eles liam, onde era possível 

ler (ver apêndice 8), dentre outros questionamentos que iam surgindo em meio a 

“conversa”.  

Após a entrevista, solicitávamos que as crianças propusessem um desenho 

sobre o quê para ela seria lerk para que Ully levasse para seu planeta. Nesta 
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dinâmicak as entrevistas fluíram muito bem, os resultados surgiram de um modo 

simples, brincante e imaginativo. 

 

 
Figura 08 – Entrevista individual (06/06/2015) 

Fonte: Acervo da pesquisadora 
 

 As observações e entrevistas, como também a nossa permanência no campo 

de pesquisa, possibilitaram-nos uma apreensão satisfatória dos contextos vividos 

pelas crianças, bem como dos dados que objetivávamos pesquisar. 

 Esses dados serão analisados com base nos aportes que já trouxemos aqui 

neste capítulo, referentes à compreensão dos sentidos, e de como são constituídos. 

Apresentados nossos aspectos teóricos metodológico, bem como os 

procedimentos e sujeitos de pesquisa trazemos, no capítulo que segue, uma síntese 

de nossas construções conceituais acerca dos elementos que constituem nosso 

objeto de estudo. Delineamos as concepções históricas de crianças, infâncias e 

Educação Infantil, situando algumas discussões relevantes sobre a relação 

linguagem, leitura e Educação Infantil e, por fim, apontamos a relação existente entre 

a leitura e os sentidos das crianças.  

 

 

 

 



 
 

_____________________________________ 
3. LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

A Palavra 
 

Já não quero dicionários 
consultados em vão. 

Quero só a palavra 
que nunca estará neles 
nem se pode inventar. 

Que resumiria o mundo 
e o substituiria. 

Mais sol do que o sol, 
dentro da qual vivêssemos 

todos em comunhão, 
mudos, 

saboreando-a. 

Carlos Drummond de Andrade 

 

 

 

 

 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/carlos_drummond_de_andrade/
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3 LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 Ao buscar analisar sentidos que crianças da Educação Infantil atribuem à 

leitura, é importante sistematizar nossa compreensão sobre Educação Infantil, leitura 

e leitura na Educação Infantil. Na discussão que desenvolvemos trazermos os modos 

como essas concepções vem se produzindo historicamente e como se definem, na 

atualidade. 

 

3.1 Educação Infantil: espaço-tempo de aprendizagem e desenvolvimento da 

criança 

 

A compreensão atual da Educação Infantil como espaço-tempo de 

aprendizagem e desenvolvimento das crianças tem se construído ao longo da história 

e envolve, por sua vez, as transformações igualmente históricas e sociais nas 

concepções de criança, de infância e de seus processos de aprendizagem e 

desenvolvimento - sua educação. 

 

3.1.1. Criança e Infância 

 

O modo como compreendemos a criança na atualidade constitui uma produção 

histórico-cultural resultante de mudanças nas relações sociais que, por sua vez, são 

decorrentes de transformações nas condições socioeconômicas que se instauram a 

partir de processos como a urbanização, a industrialização e a estruturação de classes 

sociais que caracterizam o século XIX. É nesse contexto que a criança se torna objeto 

de estudo da ciência. 

A compreensão de crianças como sujeitos que, ao mesmo tempo, são 

semelhantes aos indivíduos humanos de outros ciclos  de vida, mas distintos, com 

suas especificidades e seu lugar nas relações sociais é resultante de estudos 

desenvolvidos, sobretudo durante o século XX, em diversos campos científicos, 

especificamente a Filosofia, a História, a Psicologia, a Antropologia, a Sociologia, 

sobretudo a Sociologia da infância e, mais recentemente, os Estudos Culturais. 

A partir desses estudos realizados com temáticas e abordagens diversas vem 

se construído uma compreensão de criança que busca superar as visões fundadas 

em teorizações que privilegiam os aspectos biológicos ou orgânicos, das quais 
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emanam modos de pensá-la como ser pré-determinado, universal, abstrato, 

fragmentado, incompleto em relação ao adulto e, portanto, incapaz. 

Com base no conjunto de produções referidas, tem sido possível uma 

concepção de criança como sujeito concreto e contextualizado, cujas características 

não são pré-determinadas, mas são resultantes de um desenvolvimento que se 

processa em interação entre fatores biológicos e socioculturais. Nesse processo, a 

criança não se desenvolve e não existe de forma fragmentada, mas como sujeito 

integral, como nos aponta Wallon (apud Nascimento, 2010). Assim, tanto são 

consideradas sua dimensão biológica, como sua “natureza” histórica e sociocultural, 

do que resulta sua singularidade, fruto de sua história pessoal, como propõe Pino 

(2005). 

Nessa perspectiva, Zabalza (2008) afirma que é preciso reconhecer que as 

crianças, embora já sejam, desde o nascimento, sujeitos/pessoas singulares, 

apresentam características comuns, como vulnerabilidade e dependência em relação 

aos sujeitos mais experientes, considerando que, por características próprias da 

espécie humana, entre o nascimento e os primeiros anos de vida, não têm as 

condições de por si só terem atendidas suas necessidades básicas físicas e psíquicas, 

como sujeito em formação. 

 Mas, ao mesmo tempo, o autor afirma que as crianças, desde que nascem têm 

capacidade de aprender e se desenvolver, de se comunicar por meio de diversas 

linguagens, de se relacionar com os outros, de agir com relativa independência em 

diversas situações e de não apenas reproduzir a cultura, mas produzir outras visões 

da realidade pela fantasia, imaginação e simbolizações diversas. Por essas, dentre 

outras características, que Sarmento (2007, p. 35), de uma perspectiva diferente, 

afirma que “todas as crianças do mundo tenham algo em comum”. 

 Nessa perspectiva, Kuhlmann Jr. (2011) considera que a criança como sujeito 

se caracteriza, não apenas pelas especificidades biológicas de nossa espécie, mas 

pelas condições culturais de suas vidas. É, portanto, um ser concreto, real, 

contemporâneo, participante da dinâmica social vivida, uma pessoa que já tem 

existência, desejos, necessidades, capacidades, importância. Nesses termos, embora 

seja, inegavelmente, dependente de outros da cultura para sobreviver, aprender e se 

desenvolver, já é capaz, ao mesmo tempo, de aprender e produzir cultura dentro de 

suas condições socioculturais. 
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 Desse conjunto de teorizações vem se compondo uma visão de criança como 

pessoa concreta, que existe em um contexto social e cultural; que é contemporânea 

(não um vir a ser); que é cidadã com direitos; sujeito que ao interagir com os outros 

se comunica e compreende, produz cultura mediante a construção de sentidos 

próprios para os objetos, sujeitos e relações, (re)cria visão peculiares do mundo e de 

si mesmo. Essas construções se caracterizam pela ludicidade, pela fantasia e 

imaginação. (KRAMER, 2007). 

A compreensão de que as crianças estão no mundo não de forma passiva e 

reprodutiva, mas de forma (inter)ativa, implica o reconhecimento de que elas são 

coparticipantes das relações sociais, da constituição dos contextos em que vive, bem  

como de sua própria constituição como pessoas, por meio de processos de 

aprendizagem e desenvolvimento. Esse entendimento afirma, cada vez mais, como 

sujeitos com capacidade e direito de participar da vida social. 

A partir dessa compreensão de criança, bem como do entendimento de como 

ela se insere na sociedade, vem se produzindo, igualmente, uma concepção de 

infância como categoria social, que envolve, tanto aspectos geracionais, como 

aspectos históricos e culturais, superando a visão tradicional de infância abstrata e 

igual.  

A partir da perspectiva da Sociologia da Infância, Sarmento (2007) afirma que 

a infância não consiste apenas em uma fase etária com características vinculadas a 

fatores biológicos, como sendo única para todas as crianças, mas uma categoria 

essencialmente social, variando de sociedade para sociedade, de cultura para cultura. 

Assim, cada criança pode ter uma infância diferente da outra, o que depende de uma 

série de fatores sociais, econômicos, políticos, culturais, étnicos, raciais, de gênero, 

todos concorrendo para definir os modos como cada infância é vivida. Segundo o 

autor;  

 
A infância é, simultaneamente, uma categoria social, do tipo 
geracional, e um grupo social de sujeitos activos, que interpretam e 
agem no mundo.  Nessa acção estruturam e estabelecem padrões 
culturais.  As culturas infantis constituem, com efeito, o mais 
importante aspecto na diferenciação da infância. (SARMENTO, 2007, 
p. 36). 

 

Assim, a infância passa a ser concebida como condição de ser criança, 

delimitada não apenas pela faixa etária com suas marcas orgânicas, que definem 
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limites e possibilidades, mas também pelo momento histórico em que vive, pela classe 

social a que pertence, pela raça, etnia, gênero, grupo cultural, contextos em que vive 

e interage com outros e com a cultura. 

O reconhecimento social dessas características infantis e da própria infância 

tem mobilizado a afirmação dos direitos da criança e da infância, cuja formalização se 

deu com a Declaração Universal dos Direitos da Criança, aprovada pela Organização 

das Nações Unidas em 1959, e a Convenção dos Direitos da Criança, realizada em 

1990.  

Segundo Fernandes (2009), a partir desses marcos começa a se consolidar um 

reconhecimento de que a criança tem “individualidade” e “personalidade” 

(FERNANDES, 2009, p. 41), bem como direitos diversos: “de Provisão”, que envolvem 

saúde, educação, segurança social, cuidados físicos, vida familiar, recreio e cultura; 

“de Proteção”, que envolvem atenção diferenciada em relação a abusos, exploração, 

injustiças e privações; e, ainda, “Direitos de Participação” que compreendem a criança 

e a infância como ativas, com direitos civis e políticos.   

O reconhecimento da educação como um dos direitos da criança tem produzido 

transformações nos modos de pensar sua função, suas finalidades e modos de 

organização. 

 

3.1.2 Educação Infantil 

 

As formas atuais de conceber a infância e a criança nos permitem compreender 

que em nossa sociedade o lugar das crianças não é só na família e que a história da 

Educação Infantil se entrelaça com a história das concepções de criança e infância 

dentro das relações sociais. 

 De acordo com Oliveira (2010), a educação de crianças pequenas foi por 

muitos séculos na história de responsabilidade das famílias ou do grupo social do qual 

elas faziam parte, não existindo uma instituição socialmente responsável por 

compartilhar esta responsabilidade com as famílias, não sendo os cuidados e a 

proteção uma obrigatoriedade social. 

 Para Bujes (2001), o surgimento das Instituições de Educação Infantil está 

atrelado à descoberta da criança como sujeito e à necessidade, proveniente da 

revolução industrial, do trabalho das mulheres fora de casa. Nesse contexto se 
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modificava na sociedade a maneira de se pensar a criança, considerando-a 

importante, dentro do seu tempo/espaço de vida, a infância. 

 No Brasil, é a partir dos anos de 1980, impulsionadas pela redemocratização 

do país, bem como por movimentos sociais e intensas discussões no mundo 

acadêmico, mudanças na educação das crianças pequenas ganham força e alcançam 

a demarcação de seu espaço na sociedade, mediante sua definição na Constituição 

de 1988, em seu Art. 208, como dever do Estado, assegurando no inciso IV “o 

atendimento às crianças de zero a seis anos de idade em creches e pré-escolas”.   

Essa definição é reafirmada em 1990 no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que reforça esse aspecto em seu Capítulo IV, inciso IV, e em 1996, na 

nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei N.º 9.394/96, que consolida a 

inclusão das creches e pré-escolas nos sistemas educativos, quando preceitua no Art. 

29, que “A Educação Infantil é a primeira etapa da educação básica, tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança até os seis anos de idade, em seus 

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

da comunidade”. (BRASIL, 1996). 

A respeito da função da Educação Infantil, Craidy (2005, p. 59) ressalta, 

porém, que “é equivocado afirmar que só agora as creches e pré-escolas se 

transformaram em instituições educativas. Elas sempre foram instituições educativas, 

já que é impossível cuidar de crianças sem educá-las”. Concepção compartilhada por 

Kulhmann Jr. (2007), para quem as instituições sempre foram educacionais. Segundo 

o autor, 

 

A polarização entre assistencial e educacional opõe a função de 
guarda e proteção à função educativa, como se ambas fossem 
incompatíveis, uma excluindo a outra. Entretanto, a observação das 
instituições escolares evidencia que elas têm como elemento 
intrínseco ao seu funcionamento o desempenho da função de guardar 

as crianças que as frequentam. (KULHMANN JR, 2007, p. 60). 
 
 

Acrescentamos em relação a essa suposta dicotomia, fundadas na 

abordagem histórico-cultural de L. S. Vygotsky (2007), que todos os modos de ação e 

relação compartilhados entre adultos e crianças são educativos, sejam eles 

caracterizados como “cuidado” ou como “descuido”, pois são práticas compartilhadas 

de forma sistemática – por seu caráter cotidiano – e, por conseguinte, apropriadas 

gradativamente pelas crianças, mediadas pelos outros (por suas ações) e pela 
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linguagem (pelos modos como os outros as significam externamente e, do mesmo 

modo, como as crianças buscam significar, internamente, essas ações). 

 Nesse sentido, trata-se de cuidar para que a função da Educação Infantil seja 

garantida nas práticas curriculares das instituições e que estas se realizem de modo 

a considerar as crianças e suas especificidades como pontos de partida e as 

interações como centro das formas de organização, visando que cada criança tenha 

condições de acesso aos bens culturais de forma democrática e igualitária 

Essa perspectiva orientou os marcos legais referidos e também a produção do 

Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, pelo Ministério da Educação, em 

1998 (BRASIL, 1998) e, em 1999, da primeira versão das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil. Enquanto o primeiro documento se configurou 

como um documento propositivo, sem caráter compulsório, as DCNEI/1999 tinham 

força de lei e visavam oferecer orientações para a organização das instituições de 

educação infantil em relação às experiências a serem vivenciadas pelas crianças com 

vistas ao seu desenvolvimento como pessoas integrais. 

Em 2005, é apresentada pelo Ministério da Educação a Política Nacional de 

Educação Infantil (BRASIL, 2005) contendo diretrizes, objetivos, metas, estratégias e 

recomendações para a etapa e sua organização. 

No ano de 2006, foi instituído, pelo Ministério da Educação, por meio da Lei 

11.274, o Ensino Fundamental de nove anos, que colocou as crianças de seis anos 

no primeiro ano desse segmento, reconfigurando a faixa etária da educação infantil, 

bem como parte de suas definições curriculares. Essa política teve consequências 

relevantes para a organização das práticas curriculares, em especial, dos objetivos e 

“conteúdos” da etapa. 

É nesse contexto que a educação infantil vem se consolidando como etapa 

educativa, cujo trabalho envolve, de modo indissociável, o cuidado com as crianças a 

promoção de condições em que possam ter acesso aos bens da cultura, garantindo, 

por meio de experiências mediadas, suas aprendizagens e seu desenvolvimento. 

Nesse contexto foi produzida uma atualização das DCNEI em 2009. Nesse 

novo documento (BRASIL, 2010), fixado pela Resolução nº 5, de 17/12/2009, a 

Educação Infantil é consolidada como educação de crianças em espaços coletivos e 

mediadora de aprendizagens e do desenvolvimento das crianças de modo 

diferenciado da etapa subsequente – sem antecipação de escolarização. No próprio 

documento, a Educação Infantil está definida como 
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Primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-
escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não 
domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos 
ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade 
no período diurno, em  jornada integral ou parcial, regulados e 
supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e 
submetidos a controle social. (BRASIL, 2010, p. 12). 

 

 Orientadas por essa concepção, as DCNEI/2009 definem concepções e 

objetivos da Proposta Pedagógica, diretrizes para a organização do espaço, tempo e 

materiais e, ainda, para a estruturação de propostas pedagógicas que atendam à 

diversidade das crianças e seus contextos socioculturais. Propõem, por fim, um 

conjunto de práticas pedagógicas que deverão compor as propostas curriculares, 

tendo como eixos as interações e a brincadeira e deverão garantir às crianças 

experiências que promovam o desenvolvimento de vivências, conhecimentos, 

sentimentos, procedimentos, ações e relações diversos. 

 Nesse sentido, as instituições de Educação Infantil têm a função social de 

possibilitar às crianças o compartilhamento de significados e a produção de sentidos 

sobre si mesmas e sobre as coisas do mundo – naturais e sociais – em situações 

cotidianas significativas que respeitem suas especificidades. 

 De acordo com Faria e Salles (2012), na Educação Infantil o desenvolvimento 

e a aprendizagem da criança se estruturam por meio da interação com a linguagem, 

considerada uma capacidade humana de produzir e compartilhar significados e 

sentidos que constituem nossa consciência e nos formam nos como sujeitos sociais e 

históricos, possibilitando-nos elaborar e partilhar a vivência com os outros. 

 Nesse universo sociocultural se encontra a linguagem escrita. E a criança, 

como ser interativo e competente, tem necessidade e desejo de decifrar os escritos 

que a cercam, passando a, com o que consegue perceber, compreender das práticas 

escritas com as quais interage, e com as mediações que recebe, a construir, de modo 

relativamente autônomo, suas ideias sobre o que é a escrita, o que ela representa e 

como representa, bases para as práticas de escrita e de leitura (FERREIRO, 1986). 
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3.2 A leitura na Educação Infantil 

 

Para Rocha e Kramer (2011), já na Educação Infantil é relevante a criação de 

condições de interação-experimentação das crianças com práticas de leitura e escrita 

como práticas culturais existentes na sociedade, como produção e compreensão de 

textos escritos que circulam com funções diversas e importantes na vida das pessoas. 

 Nessa mesma direção, Vygotsky (2007) em seu texto “Pré-história da 

linguagem escrita” destaca, já no início do século passado, o papel fundamental que 

a escrita, como linguagem existente e em funcionamento no meio sociocultural, 

desempenha no desenvolvimento cultural da criança e chama a atenção para o lugar 

estreito que ela estava ocupando na prática escolar na Educação Infantil. 

Corroborando com as ideias de Vygotsky e de Kramer, Brandão (2010) 

compreende que é fundamental o papel da Educação Infantil na ampliação do contato 

das crianças com o mundo da escrita, acreditando que nessa etapa de ensino as 

práticas de leitura e escrita devem ser consideradas, sem que isso signifique 

desconsiderar suas necessidades e interesses. 

No contexto de interação com a linguagem escrita, de experimentação de suas 

dimensões de sistema e de prática textual, encontra-se a prática de leitura, como parte 

importante desse processo. 

 

3.2.1  Leitura: uma prática cultural  

 

 A leitura, como processo de decifração e compreensão de textos escritos, tem 

desafiado estudos que se voltam a explicar como ela se processa. 

Segundo Solé (2003), a leitura ao longo da história do Ocidente, e, em particular 

nos séculos XVI e XVII, era marca de poder. Nesse sentido, salvo alguns intelectuais, 

somente a elite poderia fazer uso dessa atividade, que, na maioria das vezes, estava 

inteiramente interligada à religião. Assim, a leitura se caracterizava como uma 

experiência oral para ser realizada em público pela elite intelectual. Segundo Barbosa 

(2010), apenas após a Revolução Francesa quando a educação passou a ser 

percebida como direito e como obrigatoriedade, as oportunidades de relação com a 

leitura e escrita foram se ampliando, marcadas por querelas metodológicas que 

refletem os modos segundo os quais a leitura é percebida no seu processo histórico. 
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 Solé (2003) retoma que, ao final dos anos 1960 e início dos anos 1970, as 

teorizações sobre a aprendizagem da leitura passam a concentrar o foco da discussão 

no processamento das informações, modelos e teorizações que caracterizam formas 

de compreender e ensinar a leitura. 

Os diferentes modos de compreender o processamento da leitura, estão 

intimamente interligados com o modo como a escrita é concebida no contexto social 

e acadêmico de cada época.  

 Para a autora, na atualidade, segundo uma perspectiva interacionista de 

linguagem, que a considera como interação social e prática de produção de sentidos 

por meio de signos, a leitura do texto escrito sempre envolve a compreensão como 

produção de sentidos decorrentes da interação leitor-texto escrito (SOLÉ, 1987b; 

SOLÉ, 2003; COLOMER; CAMPS, 1991). Nessa compreensão intervém tanto o texto, 

com sua forma e conteúdo, como o leitor, com suas expectativas e seus 

conhecimentos prévios. 

 O modelo interacionista ou interativo de leitura pressupõe uma síntese e uma 

integração dos outros enfoques que foram se firmando durante a história para 

explicação do processo de leitura. Destacamos aqui, com base em Solé (2003), o 

modelo Bottom-Up que defende um modelo de aprendizagem ascendente desde as 

unidades menores da língua até as mais globais, sendo a leitura guiada pelos dados; 

o modelo Top-Down, que sustenta a ideia de que o processamento da leitura só 

produzirá sentido de modo decrescente, guiado pelos conceitos, partindo das 

unidades mais globais para as mais discretas; e, por fim, destacamos outro modelo, o 

de aproximação interativa, considerando, que na leitura ocorre um jogo de 

processamentos crescente e decrescente de sentidos para um significado, 

percebendo o leitor como ativo para a organização do sentido do texto. 

 O modelo interativo não se centra, exclusivamente, nem no texto tampouco no 

leitor. Quando este se situa perante um texto, os elementos que o compõem geram 

no leitor expectativas diversas nos diferentes níveis (letras, palavras, frases e textos) 

de uma maneira que a informação que se processa em cada um dos níveis funciona 

ao mesmo tempo em que o nível seguinte. Assim, o leitor utiliza simultaneamente seus 

conhecimentos de mundo e seus conhecimentos sobre o texto para construir uma 

interpretação sobre aquele.   

Dessa maneira, nesse “modelo” de compreensão da leitura, para ler 

necessitamos, simultaneamente, manejar com destreza as habilidades de 



64 
 

decodificação e aportar ao texto nossos objetivos, ideias e experiências prévias; 

precisamos nos envolver em um processo de previsão, que se apoia nas informações 

proporcionada pelo texto e em nosso conhecimento. (SOLÉ, 2003). Nesse sentido, o 

significado que um escrito tem para um leitor não é a exata tradução das ideias dos 

autores, mas uma construção que envolve os conhecimentos sobre o texto e os 

conhecimentos prévios que o leitor já traz consigo.  

Sendo assim, a aprendizagem da leitura por crianças é um processo de 

construção tanto de conceitos acerca do que é a leitura, do que se lê, para que se lê, 

como se lê. Assim, ler implica, tanto o domínio de procedimentos de decifração 

(decodificação e reconhecimento global de palavras), como também de 

procedimentos mentais/estratégias de compreensão, de atribuição de sentidos e, 

ainda, de desenvolvimento de atitudes, valores, sentimentos em relação aos textos 

escritos, ao seu valor na sociedade e na vida de cada sujeito.  

Desse modo, o processo implica a apropriação pelos aprendizes do 

funcionamento do sistema de escrita alfabético, ou seja, a compreensão de que a 

escrita é uma representação, diferente de outras formas de simbolização gráfica, 

como o desenho e outros símbolos; do que a escrita representa, que é o som das 

palavras da língua oral; e do modo como a escrita alfabética representa, que é notando 

o som de cada menor unidade de som das palavras – o fonema. Essa compreensão, 

junto ao domínio de outras convenções do sistema, como a direção e a segmentação 

das palavras, bem como a pontuação, a acentuação, é base para a aprendizagem da 

leitura. (LOPES, 2015). 

Além desses conhecimentos, considerados como sendo de caráter mais 

técnico e que são básicos para a decifração-decodificação, são também necessários 

procedimentos de compreensão, as chamadas estratégias de leitura que envolvem 

procedimentos cognitivo-linguísticos que se relacionam a elementos do próprio texto, 

e de outras experiências com outros textos, que permitem a antecipação de sentidos, 

a seleção de partes do texto às quais se dá atenção, a inferência, a verificação de 

sentidos atribuídos. 

 Nessa proposta, considera-se que o leitor deve adotar um pensamento 

estratégico e orientado por outros mais experientes. Ancorados nessa perspectiva de 

leitura, e corroborando com a ideia de Solé (2003), defendemos que o aluno precisa 

participar de atividades nas quais possa ver a leitura como ação, como prática 
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significativa de produção de sentidos, para que posteriormente possa utilizá-la de 

modo independente.  

 Assim, o processo de leitura deve garantir que o leitor compreenda o texto e 

que possa ir construindo a sua ideia no decorrer do processamento da leitura, 

extraindo do texto o que lhe interessa, em função dos seus objetivos. 

 As crianças aprendizes da leitura precisam compreender as relações entre o 

texto escrito e os seus sentidos sociais. Torna-se relevante considerar que esse 

processo de compreensão não se dá apenas pela memorização das associações 

letra-som. Ao ler, como aponta Smolka (2012), as crianças vão muito além de 

transformar a letra em som, mas produzem sentidos, sendo esse aspecto essencial 

no processo de ensino-aprendizagem da leitura. 

 Vygotsky (2007), por exemplo, salienta que antes dos seis anos as crianças 

são capazes de descobrir a função simbólica da escrita e até começar a ler ainda na 

pré-escola. Parafraseando o que o autor diz sobre a escrita, dizemos que “a leitura 

precisaria ser ensinada como algo relevante para a vida das crianças, como 

necessário e significativo às suas vidas e não somente como um “habito de ver letras”, 

mas como uma nova e complexa forma de praticar linguagem”. 

Nas palavras de Solé (2003), 

 

Ler é compreender. E compreender é, sobretudo um processo de 
construção de significados sobre um texto que pretendemos 
compreender. É um processo que envolve ativamente o leitor, à 
medida que a compreensão que realiza não deriva da recitação do 
conteúdo em questão.  Por isso, é imprescindível que o leitor encontre 
um sentido para o texto lido. (SOLÈ, 2003, p. 44). 

 

 Essa interpretação é, ao mesmo tempo, social e individual e marcada pelos 

discursos que circundam a constituição do que é ler/leitura para cada um dos sujeitos. 

A interação, compreensão e significação da leitura pela e para a criança é um 

processo ao mesmo tempo social e individual, que marca o desenvolvimento da 

aprendizagem da criança.  

 Assim, consideramos que a concepção que a escola assume sobre o papel da 

leitura dentro do contexto educativo integra, necessariamente, suas práticas 

pedagógicas, suas ações de ensino, assim como as interações que as crianças 

vivenciam com essa prática – a leitura, constituindo, assim, ainda que de modo não 
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linear e homogêneo, os modos como elas poderão significar a leitura e praticá-la em 

sua vida social. 

 Essas interações são a base para a formulação de hipóteses significativas 

sobre a leitura. Essas significações são determinadas pelas relações que se tecem 

nos contextos nos quais as crianças interagem com a leitura, o que envolve 

intervenções dos adultos, disponibilizações de materiais, de espaços, de tempos na 

Educação Infantil. Sendo assim, interagir e significar a leitura para crianças de 4 e 5 

anos remete a um dinâmico processo que envolve a reelaboração dos sentidos 

atribuídos a essa prática no contexto social das crianças. 

Portanto, a compreensão da natureza social da linguagem – oral e escrita – é 

indispensável para se entender a essência dos processos de apropriação/significação 

de conceitos, atitudes, procedimentos e habilidades pertinentes à leitura e escrita, 

tendo em vista que se a escrita é uma linguagem, ler e escrever são práticas de 

produção e compreensão de linguagem e, portanto, produzidas em situações de 

interação com função social, características que devem ser respeitadas em seu 

ensino-aprendizado, processo identificado historicamente como alfabetização. 

 A Educação Infantil, como espaço e tempo de vivências organizadas para 

crianças, envolve oportunidades de aprendizagens e de desenvolvimento, o que 

implica um pensar sobre as especificidades das crianças, bem como dos objetivos e 

conteúdos das aprendizagens e ainda sobre a organização cotidiana da prática 

pedagógica que promoverá experiências que possam gerar tais aprendizagens. 

Kramer (2006) acrescenta que a capacidade para aprender, reconhecida como 

característica específica das crianças é, sobretudo, a capacidade lúdica de recriar a 

realidade, de reinventar, por meio da imaginação, o que lhes é oferecido. Nesse 

processo de criação e recriação lúdica pelas crianças, a leitura se apresenta como 

uma das dimensões do conhecimento de mundo, como uma das práticas culturais que 

necessitam ser consideradas nessa etapa de educação.  

 Dessa perspectiva, compreende-se que promover a relação da criança com a 

linguagem escrita envolve as especificidades que caracterizam a criança e sua 

realidade social. Em outras palavras: práticas, tempos e espaços de leitura para as 

crianças na Educação Infantil precisam considerar as especificidades das crianças e 

integrar propostas e ações de cunho lúdico que tenham, como eixo organizador, além 

da dimensão cognitiva, as dimensões afetiva-lúdica e corporal, o que inclui apreender 

seus desejos, interesses e suas “falas”. 



67 
 

 Desde muito pequenas, as crianças constroem conhecimentos relevantes 

sobre a leitura, se tiverem oportunidades, isto é, se um outro mais experiente for capaz 

de situá-la em um nível de conhecimento em que sejam gerados desafios no campo 

da experimentação e do processamento da leitura, dos atos de ler.  

 É necessário, portanto, suscitar e considerar o interesse das crianças pela 

leitura, estimular os conhecimentos que elas já possuem acerca dos conteúdos, 

finalidades, portadores e características dos textos que circulam no contexto social 

mais amplo. Além disso, à medida que a criança vai crescendo e ampliando suas 

experiências com a leitura, é possível e necessário suscitar e promover, igualmente, 

a emergência de conhecimentos mais técnicos do ato de ler, como o reconhecimento 

global de algumas palavras ou letras, suscitar e considerar indagações das crianças 

sobre diferentes formas de representação gráfica, como imagens e letras, dentre 

outras, bem como incrementar, de forma gradativa e significativa, questionamentos 

que suscitem a emergência de estratégias de construção de sentido.  

Tais práticas podem e precisam ser inseridas como integrantes do cotidiano da 

Educação Infantil, porque fazem parte da vida cotidiana da sociedade, ainda que não 

da mesma forma para todas as crianças. Na Educação Infantil, sua inserção precisa, 

ainda, incorporar o componente lúdico, a brincadeira como eixo estruturante de cada 

atividade proposta como modo de a criança experimentar a leitura com prazer e 

significado para sua vida. 

 Tais experiências, como nos aponta Vygotsky (2007) não podem, para que 

resultem em apropriações significativas à leitura, resumir-se à promoção de contato 

visual-tátil com livros ou outros portadores de textos escritos.  Dado que a relação 

entre os sujeitos e os objetos da cultura não é imediata, torna-se necessário que os 

adultos responsáveis possibilitem, com suas intervenções, experimentações 

funcionais dos textos que circulam na sociedade e que estão presentes na escola: 

além dos textos literários – contos diversos, poesias, lendas e parlendas –, bilhetes, 

cartazes, enunciados de tarefas, folhetos, registros de vivências etc,  de modo que se 

torne vivo o processamento da leitura no contexto da Educação Infantil.   

 Da perspectiva em que nos colocamos, parece-nos claro que a leitura tem um 

lugar importante nas práticas vivenciadas por crianças sob a mediação das 

professoras e de modo mais autônomo na etapa da Educação Infantil. Não se trata, 

portanto, de acelerar, ou antecipar, ou substituir aprendizagens próprias de outras 
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etapas com relação à leitura; trata-se de garantir a inserção das crianças no mundo 

da leitura, que faz parte de seu universo cultural, e a leitura no mundo da criança.  

A iniciação aos processos de leitura pode ser considerada, de acordo com Solé 

(2003b), como algo que começa em um momento diferente para cada um e que não 

termina jamais, mesmo que existam, no sistema educacional metas com relação à 

leitura que orientam acerca dos níveis desejáveis para cada etapa do 

desenvolvimento da criança na Educação Infantil. A autora (2003b) propõe na 

Educação Infantil uma aproximação ampla e não restritiva à leitura e seu aprendizado, 

o que envolve a organização na prática pedagógica de situações que visem: 

 

 Aproveitar o interesse das crianças pela leitura, ler para elas contos, histórias, textos 

informativos que estejam ao seu alcance; 

 Valorizar as tentativas demostradas para se aproximar de uma leitura com ajuda ou 

autônoma; 

 Estimular os conhecimentos que a criança já possui sobre um determinado tema. 

 Aproveitar outros conhecimentos mais técnicos, como o reconhecimentos global de 

algumas palavras e letras - seu nome, sua inicial, nome de produtos – para assim 

ampliar o repertório de leitura; 

 Aproveitar as indagações das crianças sobre o sistema- “o que está escrito aqui? aqui 

diz o quê? como escreve?” para aprofundar sua consciência, o que permitirá avançar 

nas habilidade de identificação de sinais gráficos; 

 Aproveitar e incrementar os conhecimentos prévios em geral, para que possam utilizar 

o contexto e assimilar o significado do texto e de palavras desconhecidas; 

 Utilizar essas estratégias de forma integrada e simultânea em atividades para as quais 

tenham sentido em fazê-lo, como condição indispensável para que todo esse esforço 

obtenha resultado.  

 

 Mediante essas possibilidades de trabalho com leitura na Educação Infantil, é 

necessário romper com a ideia de que existe um único caminho para a construção de 

noções adequadas acerca da leitura. A criança pode apreender os conhecimentos 

sobre a leitura à medida que tem condições de utilizar, de forma integrada, diversas 

estratégias, e, por isso, todas elas deveriam ter um lugar nas propostas de trabalho 

nessa etapa.  
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3.2.2 Leitura na Educação Infantil: experimentação e construção de sentidos  

 

As preocupações em torno da criança e da infância surgem em uma conjuntura 

de mudanças de ordem política, econômica e social do seu tempo. Na Europa, 

marcada pelos avanços científicos e pela criação da prensa tipográfica, que permitiu 

adentrar no mundo da leitura e escrita, por volta dos séculos XVI e XVII, as mudanças 

refletiram no nascimento da escola com a criação de espaços destinados a educar as 

crianças, e a reformulação do pensamento pedagógico moderno, tornando possível, 

posteriormente, o surgimento das instituições de Educação Infantil (BUJES, 2001, 

p.14). 

  O atendimento às crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos nessas instituições 

assumia ora um caráter assistencialista, ora compensatório, e, ainda, em algumas 

ações desenvolvidas com um caráter educacional. Diante dessa circunstância 

ampliavam-se os movimentos sociais pela expansão e qualificação do atendimento à 

medida que crescia a inserção feminina no mercado de trabalho, direcionando 

discussões em torno da necessidade da educação da criança. 

Posterior a essa conquista, muitas outras foram sendo alcançadas, dentre as 

principais estão: a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) que 

reafirma os direitos da criança, bem como cria mecanismos de participação e de 

controle social na formulação e na implementação de políticas públicas para a infância 

(PNE, 2006, p. 9); a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei 

9394/96) que define a Educação Infantil como primeira etapa da educação básica, 

tendo por finalidade cuidar-educar como aspectos indissociáveis, bem como promover 

“o desenvolvimento integral da criança até 5 anos de idade, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade”. 

A fim de atender a essas especificidades, a Educação Infantil tem sido 

reconhecida legalmente com função pedagógica de educar-cuidar e promover o 

desenvolvimento integral das crianças mediante interações sociais e 

compartilhamento das práticas de cultura: conhecimentos do mundo natural e social, 

múltiplas linguagens e brincadeiras; adquirindo, assim, seus fins próprios que visam 

respeitar as características das crianças reais (BRASIL, 2010). 

 Destacamos, ainda, nessa perspectiva, as discussões pertinentes à elaboração 

do documento Base Nacional Curricular Comum (BNCC), que, quando aprovada, 

poderá orientar a organização de propostas e práticas pedagógicas para todas as 



70 
 

etapas da educação básica, podendo, portanto, interferir na efetivação dos currículos, 

das experiências que as crianças irão vivenciar na Educação Infantil. Mesmo ainda 

não aprovado e homologado pelas instâncias legalmente competentes, o documento 

traz discussões relevantes à compreensão do lugar da escrita nessa etapa:  

 

A imersão das crianças na cultura escrita deve partir do que elas já 
conhecem, das curiosidades que deixam transparecer, das hipóteses 
que formulam, das práticas de leitura e de escrita das quais participam, 
do aprendizado da leitura das imagens, das letras, dos números, das 
palavras e dos textos, isto é, das ações que instigam a pensar e a 
construir conhecimentos sobre o mundo da escrita. A BNCC propõe 
que ao longo de sua trajetória na EI as crianças possam explorar 
saberes e conhecimentos da linguagem oral e escrita, por meio de 
gestos, expressões, sons da língua, rimas, leitura de imagens, letras, 
identificação de palavras em contextos - como em poesias, parlendas, 
canções -, da escuta e interpretação de histórias e da participação na 
produção de textos escritos, pois apropriando-se desses elementos 
elas criam novas falas, enredos, histórias e escritas, convencionais ou 
não. Documento Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2016) – 
2ª versão. 

 

Com essas concepções que visam o atendimento de crianças em instituições 

de Educação Infantil, surgem discussões sobre o como tornar o objeto do 

conhecimento algo mais próximo das crianças, bem como as discussões em torno da 

linguagem, esta última como apresentado anteriormente, possibilita debates em torno 

do que deve ser trabalhado na Educação Infantil. 

Segundo Cruz (2010, p. 9), as crianças são sujeitos que precisam de múltiplas 

linguagens que auxiliem no seu desenvolvimento. Destacamos em nossa análise a 

leitura como pratica e expressão da linguagem escrita. O trabalho pedagógico com a 

leitura para as crianças de 4 (quatro) ou 5 (cinco) anos vai lhes oferecer oportunidades 

de adentrarem em um universo que não lhe é totalmente estranho, permitindo-lhes 

terem uma visão mais ampla da linguagem ao participarem das práticas da cultura, 

tornando a leitura na Educação Infantil uma prática de experimentação e elaboração 

de sentidos.  

Essa proposta de currículo para a Educação Infantil se baseia no contexto 

sociocultural em que as crianças se desenvolvem, vivem e constroem conhecimentos. 

São em situações reais de uso, sob mediação do professor e por meio de interações 

significativas, lúdicas, que a leitura vai sendo incorporada como uma necessidade à 

vida das crianças, à medida que estas vão sendo inseridas nas práticas da cultura, 

tornando assim, uma prática de linguagem.  
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É pela relação com a linguagem que o social e o individual se estruturam. Uma 

significação, enquanto produção cultural, tem como suporte de materialização a 

linguagem e suas expressões. Para Vygotsky, a natureza da cultura é semiótica, pois 

o que faz de uma coisa um fenômeno cultural é a significação. No entanto, esta 

significação não acontece no vazio, mas sim permeada por internalizações que cada 

sujeito realiza dos elementos vivenciados na cultura.  

Smolka (2000), propõe que internalização pode ser considerada como um 

constructo teórico central na perspectiva histórico-cultural, que se refere ao processo 

de desenvolvimento e aprendizagem humana, ou seja, internalizar nesta visão é o ato 

ou efeito de incorporar elementos da cultura e assim, agir, pensar e se relacionar com 

esses elementos culturais.  

Para que os elementos culturais vivenciados pelos sujeitos em sociedade 

sejam internalizados, e posteriormente significados, torna-se necessário que estes 

elementos culturais, em nosso caso, a leitura,  tornem-se próprios para cada sujeito. 

A criança, desde muito cedo, após a aquisição da linguagem é capaz de 

significar, atribuir um sentido ainda que em processo para as diversas palavras e 

ações. Na relação da criança com suas expressões de pensamento e de linguagem 

em relação ao mundo, podemos identificar um predomínio do sentido da palavra sobre 

o seu significado.  

O significado das palavras é um dos fenômenos de pensamento apenas à 

medida que o pensamento ganha corpo, por meio da fala, e só é um fenômeno da fala 

à medida que está ligada ao pensamento.  

Os significados das palavras são, portanto, formações dinâmicas e não 

estáticas. Modificam-se à medida que a criança de desenvolve e também de acordo 

com as várias formas pelas quais o pensamento funciona. Se os significados das 

palavras se alteram em sua natureza intrínseca, então a relação entre o pensamento 

e a palavra também se modifica.  

A relação entre o pensamento e a palavra não é uma coisa, mas um processo, 

um movimento contínuo de vaivém do pensamento para a palavra e vice e versa. 

Nesse processo, a relação entre o pensamento e a palavra passa por transformações, 

formando assim relações próprias e fluidas para esta relação entre pensamento e 

palavra. (Vygotsky, 2007 p. 156). 

Há uma relação recíproca entre pensamento e linguagem, pois ao mesmo 

tempo em que a linguagem exprime o pensamento ela é também atividade 
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organizadora do mesmo. A linguagem tem destaque no pensamento, pois, para ele a 

relação da criança com o seu ambiente muda de forma significativa quando ela se 

apropria da linguagem. Com a linguagem, o pensamento não se resume mais ao 

campo do perceptível, mas já permite representar ou evocar aquilo que não está 

presente em determinadas situações. O pensamento não se limita ao que é dado 

(visto), mas agora se desprende do plano concreto e se estende ao plano das 

representações. 

A palavra não tem a função apenas de designar coisas ou fatos. Ela é muito 

mais que isso. Uma palavra provoca muitas outras palavras.  Por isso, não pode 

assumir o papel apenas de nomear coisas. Para Vygotsky (2007) a palavra possui 

outra importante função que é de categorizar ou significar o mundo a sua volta.  

Tal perspectiva remete à visão de Bakhtin (2003), sobre a relação palavra e 

significação social. Esse autor compreende que a palavra tem o papel de aproximar o 

signo aprendido (palavra nova) com base em signos já conhecidos, em outros termos, 

palavras já conhecidas. A compreensão é uma resposta a um signo por meio dos 

outros signos. É a própria consciência individual e contextual que organiza os signos 

produzindo sentidos para cada um deles.  

Assim, a Linguagem é troca, diálogo, ainda que não harmônico, pois as ações 

de um sobre o outro não são neutras e iguais, mas marcada pelas posições que cada 

um ocupa nas relações sociais e do valor que essas posições têm na sociedade. 

Dessa forma, a linguagem não se realiza por meio de palavras isoladas com sentidos 

e compreensões únicas, mas ocorrem significadas de forma contextual em 

enunciados reais. Cada ser humano possuidor de linguagem elabora seus 

enunciados, tornando única cada palavra humanamente elaborada. Cada palavra 

adquire um sentido único, sendo atribuídos esses sentidos por meio dos contextos e 

situações vivenciadas. Cada palavra é única e pode adquirir sentido no momento 

histórico e na interação estabelecida entre os envolvidos. A palavra permite ao homem 

evocar imagens, ações ou relações que são/foram desenvolvidas por meio de seu 

uso. O homem, com a utilização da linguagem como sistema de códigos, realiza 

operações mentais. 

Com base na abordagem histórico cultural, é possível compreender que o 

desenvolvimento das crianças tem sua origem nas relações sociais. As crianças vão 

desenvolvendo no decorrer de sua vida modos de funcionar especificamente humanos 



73 
 

a partir das suas relações nas interações sociais e a partir da apropriação desses 

modos vividos na cultura e nas relações entre as pessoas. 

O modo de apropriação das ações tipicamente humanas, não é imediato, sendo 

essa apropriação mediada pelos outros e pela linguagem. Vygotsky (2007), afirma que 

a emergência das funções psicológicas superiores nos seres humanos, antes de ser 

individual foi social, vivenciada por indivíduos de uma cultura. Assim, as funções 

humanas trazem marcas do social na estruturação do individual, portanto, o psiquismo 

humano e os modos de relação com o mundo é antes de tudo social.  

Mediante isso, o sujeito vai se constituindo nas relações sociais com os outros 

e com a linguagem, ancorados na abordagem vygotskyana. Cada ser humano vai ser 

apropriando das relações vividas no social e convertendo, em singular, essas 

relações. Desse modo, essa apropriação de conhecimento não consiste em uma 

cópia, mas sim em um processo de significação desses modos como os outros agem, 

pensam e se relacionam com os contextos vividos. 

Esse processo de internalização, de acordo com Pino (2000), é concebido 

como uma significação das realidades vividas por cada indivíduo. Essa conversão do 

que é social em individual se dá prioritariamente por meio do signo.  Para Bakhtin 

(2003), os signos são convenções que não existem apenas como parte de uma 

realidade; essas conversões, também reflete e refratam outras realidades. Cada signo 

é ideológico, caracterizando-se como um reflexo da realidade social e contextual do 

sujeito. 

Nesse processo de significação, de transformação de tudo que é vivido e 

compartilhado em signo, a linguagem ocupa um lugar de destaque, compreendendo 

a palavra como o signo por excelência. A palavra constitui o abrigo da ideologia. É o 

fenômeno ideológico por excelência. A realidade toda da palavra é absorvida por sua 

função de signos. A palavra não comporta nada que não esteja ligado a essa função. 

A palavra é o modo mais puro e sensível de relações sociais. 

 Tomando a linguagem como fonte de intercruzamento entre o que é social para 

o individual as práticas cotidianas de significações apresentam momentos de 

instabilidades e de estabilidade.  

 Para Vygosty (2007), essas zonas mais estáveis são definidas como 

significados.  O significado de uma palavra representa um amálgama tão estreito do 

pensamento e da linguagem, que fica difícil dizer quando se trata de um fenômeno da 

fala ou de um fenômeno do pensamento. Uma palavra sem significado é um som 
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vazio; o significado, portanto, é um critério da palavra, seu componente indispensável. 

Assim, o significado de cada palavra é uma generalização ou um conceito concreto. 

 Mas, para o autor, ainda no processo de significação (VYGOTSKY, 2007), 

existem zonas mais instáveis, nas quais o signo se relaciona com o individual de cada 

sujeito e de cada instante de interação e seu contexto. Portanto, aquilo que é vivido, 

desde as coisas mais complexas, às mais abstratas, torna-se próprio, único. No 

processo de significação o signo se torna próprio e faz emergir os sentidos sobre um 

determinado ato ou ação. De tal forma, o sentido é composto não só por aquilo que é 

compartilhado socialmente, mas também por aquilo que é individual, próprio de uma 

percepção que é pertinente à história de cada sujeito. O sentido, portanto, é o 

significado interior que a palavra ou ação exprime para o falante, é o subtexto da 

expressão. São formações discursivas dinâmicas, fluidas, complexas, que 

apresentam zonas de estabilidade e instabilidade variadas; esses sentidos, envolvem 

elaborações cognitivas evolutivas como também envolvem conhecimento, atividade e 

valoração das realidades vividas.  

 O sentido, de acordo com Vygotsky (2007), é marcado por enlaces individuais, 

que se baseiam nas relações de momento e na situação vivenciada, ou seja, o 

contexto é o principal organizador do sentido. Portanto, o sentido é o elemento 

fundamental da utilização viva da palavra, ligação de uma situação que é 

eminentemente social em algo individual, concreto e efetivo. O sentido é a palavra 

viva mutável: 

 
“[...] o sentido de uma palavra é a soma de todos os fatos psicológicos 
que ela desperta em nossa consciência; é marcado por enlaces 
individuais, que se baseia nas relações de momento e na situação 
vivenciada, ou seja, o contexto é o principal organizador do sentido. 
(VYGOTSKY, 2007). 

 
 Assim, os sentidos são marcas das interações e ao mesmo tempo individuais, 

são próprios dos sujeitos, das suas histórias e das suas experiências. Os sentidos são 

compostos por todas as vivencias cognitivas e afetivas dos sujeitos, são partes 

mutáveis da estruturação psíquica do ser humano. São elementos psíquicos que se 

relacionam diretamente com os contextos vividos e com as interações possibilitadas.  

O sentido de uma palavra é a soma de todos os eventos psicológicos que a 

palavra desperta em nossa consciência. É um todo complexo, fluido e dinâmico, que 

tem várias zonas de estabilidade desigual. O significado é uma dessas zonas do 
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sentido, a mais estável e precisa. Uma palavra adquire seu sentido no contexto em 

que surge; em contextos diferentes, altera o seu sentido (Vygotsky, 2007 p. 181). 

 Assim, significar é encontrar para cada coisa o signo que a represente para si 

e para o outro. É passar do plano do perceptível ao do enunciável e do inteligível. É 

encontrar a razão que permita relacionar e conhecer as coisas do mundo. Com base 

em Pino (2005), o processo de significação é um processo de reelaboração de 

sentidos, tomando como base o contexto vivenciado e os diferentes modos 

interpretativos de uma ação. Os processos de significações se concretizam na vida 

cotidiana das pessoas de diferentes formas, nas práticas sociais, uma vez que a 

significação é um ato de produção social.  

 O processo de significação é aquilo que possibilita que as crianças se 

transformem sob a ação da cultura, ao mesmo tempo em que esta adquire a forma e 

a dimensão que lhe torna criança. Para Bakhtin (2003), a significação é a substancia 

da atividade psíquica e ao mesmo tempo o pensamento-atividade mental que é 

expresso exteriormente pelos signos. O pensamento, só existe como atividade interior 

em forma de signos.   

 A elaboração dos sentidos está intimamente relacionada à apropriação da 

linguagem. Desse modo, a linguagem constitui a base do pensamento, bem como de 

todas as funções mentais.  

A linguagem, segundo a perspectiva histórico-cultural, não se reduz – embora 

também assuma essas funções – a um meio de comunicação de expressão, mas 

assume o caráter de atividade constitutiva do psiquismo, da subjetividade de cada 

indivíduo, mediante os significados e sentidos que se produzem nas interações. É 

pelo signo, pelas significações que seu pensamento, seus modos de conhecer e de 

se perceber, de sentir e valorizar vão sendo tecidos nas tramas das relações sociais, 

marcadas pelas contingências de classe que regem as significações reais 

produzidas pelos sujeitos e em meio às quais, com as quais, ele também é 

significado, constituído (LOPES, 1999; LOPES; VIEIRA, 2011). 

Portanto, a linguagem necessita ser percebida na sua integralidade, sendo esta 

concreta e viva, com objetivo nas relações dialógicas presentes na vida real do 

discurso. Assim, considera-se que a concepção de linguagem para a abordagem 

histórico cultural está ateada à concepção de homem e de mundo, partido do 

pressuposto de que o homem é um ser de linguagem. 
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Nessa perspectiva, o sujeito e a fala são considerados elementos sociais do 

discurso, que determinam formas de transmissão da palavra dependendo do 

interesse do locutor e do contexto do qual participa. De tal forma justifica-se tomar 

os discursos, de crianças da Educação Infantil como importante para estruturação 

da prática pedagógica, considerando-as como elementos de analise, para interpretar 

os contextos vivenciados, assim como as oportunidades de se relacionar com as 

diversas linguagens que são oferecidas, em especial a leitura. 

 Assim, reconhecemos a atividade do sujeito como constitutiva de suas 

aprendizagens, sendo marcada pela presença necessária de um mediador – 

outros/linguagem/relações sociais. Nesses termos, a leitura é constituída como um 

sentido cultural, uma prática necessária à vida em sociedade, compartilhada por 

outros em contextos significativos. Desse modo, mediado pelos outros e participando 

de diversas relações socioculturais, a criança se apresenta para a leitura, não apenas 

como um ser ativo, mas também (inter)ativo capaz de agir com o conhecimento nas 

interações vivenciadas com os outros e os elementos da cultura.  

Ancoradas nas ideias de Vygotsky, Bakhtin e colaboradores, entendemos que 

os modos como a leitura se faz presente no cotidiano das instituições escolares 

fornecem indícios de como essa linguagem tem sido vivida e significada na escola. 

Isso significa que durante todos os momentos das observações, os materiais que 

eram pouco ou nunca explorados nos indicavam que aquilo que se encontrava 

exposto nas paredes não tem uma finalidade real, ou seja, a escrita que está lá 

presente na escola nem sempre é tratada como linguagem, com finalidade. 

Corroboramos com Bakhtin ao afirmar que todos esses materiais e escritos são textos 

e por vez nos dizem “coisas” sobre eles, e nós dizemos outras mais. Assim, buscamos 

interpretar esses “ditos” que observamos, interpretando fragmentos da realidade que 

a compõem. 

É com base nesse conjunto de proposições que pensamos a leitura como parte 

integrante do processo de desenvolvimento e aprendizagem na Educação Infantil. No 

capítulo a seguir, passaremos à discussão central de nosso estudo: a análise dos 

dizeres das crianças sobre a leitura no contexto da Educação Infantil. 

 

 



 
 

_____________________________________

4. A LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 

SENTIDOS DAS CRIANÇAS 

 

 

Chega mais perto e contempla as palavras. 

Cada uma tem mil faces secretas sob a face neutra 

E te pergunta, sem interesse pela resposta 

Pobre ou terrível, que lhe deres: 

Trouxeste a chave? 

(Carlos Drummond de Andrade) 
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4 A LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: SENTIDOS DAS CRIANÇAS  

 

 Parafraseando Carlos Drummond de Andrade iniciamos este capítulo na busca 

pela chave do nosso estudo, mobilizadas pela questão: como as crianças significam 

a leitura/quais os sentidos que atribuem à prática de ler no contexto da educação 

infantil? Essa questão, juntamente com os aportes teórico-metodológicos que 

assumimos, orientou nos em todo o percurso de construção de nossa pesquisa, 

fazendo-nos ir ao encontro das crianças e estar com elas em na Educação Infantil, 

buscando, como nos indica Bakhtin (apud Souza, 2011) imergir em seus contextos de 

vida e apreender suas significações. No presente capítulo, buscamos sistematizar a 

resposta para o que conseguimos construir: que sentidos as crianças atribuem à 

leitura?  

 Na análise dos dados que construímos junto às crianças buscamos nos orientar 

pelas concepções de Vygotsky (2007), Vigotski (2010) e Bakhtin (2003) acerca da 

elaboração de sentidos como produções resultantes das interações entre os sujeitos 

e o meio social que integram linguagem, pensamento, sentimento, valores, bem como 

as teorizações sobre leitura e educação infantil. 

Com base na abordagem vigotskiana, Pino (2005) afirma que o processo de 

significação consiste na conversão do que é vivido/compartilhado socialmente em 

conteúdos/formas individuais de significar (pensar, sentir, julgar, valorar), tendo como 

base o contexto vivenciado – as interações e as mediações disponíveis – e os 

diferentes modos interpretativos de uma ação por diferentes sujeitos. 

 Sendo assim, a significação da leitura por crianças aparece como um processo, 

o qual vai sendo constituído em suas vidas, de diferentes formas e envolvendo 

diferentes práticas sociais e não só uma relação física entre o sujeito e o mundo, mas 

também marcas ideológicas e os diferentes efeitos que o signo provoca nos meios 

sociais. (BAKTHIN, 2010 p. 35). 

 Em nossa análise, consideramos tanto os registros revisados do Diário de 

Campo, como as transcrições das entrevistas realizadas com as crianças.  

Para este capítulo, nossa ênfase recai nos discursos das crianças em relação à 

leitura. Mediante reiteradas leituras dos registros das entrevistas, buscamos 

identificar/interpretar centros de sentidos, aspectos mais relevantes de aproximações 

e diferenciações no conteúdo dos dizeres das crianças. 
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 As experiências e significações que as crianças vivenciam e produzem com a 

leitura estão diretamente relacionadas com as condições em que vivem suas vidas, o 

que inclui a escola e as funções culturais que essa prática assume no meio social. 

Desse modo, os sentidos que as crianças atribuem à leitura envolvem modos e 

esquemas de interpretações que são variados, singulares, pois construídos mediante 

o processo de internalização e por meio de signos, com seus modos de realização 

múltiplos e fluidos. 

A leitura ganha, dentro e fora da escola, outras marcas e se realiza de 

diferentes formas no contexto cultural. Não só suas funções, mas também seus usos, 

sua importância e seu valor se transformam no decorrer do tempo e em meio às 

mudanças sociais mais amplas, que envolvem fatores econômicos, políticos, culturais. 

São essas transformações que, apropriadas por cada sujeito/cada criança, produzem 

significações que são individuais e que formam em cada criança um sentido do que é 

e para que serve ler. 

Segundo Soligo (1992), o processo de leitura depende de várias condições: a 

habilidade e o estilo pessoal do leitor; o objetivo da leitura; o nível de conhecimento 

prévio sobre o assunto tratado; e o nível de complexidade oferecido pelo texto. As 

crianças aprendem a ler participando de atividades de uso da escrita junto com 

pessoas que dominam esse conhecimento. Aprendem a ler quando acham que podem 

fazer isso. A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 

construção do significado do texto a partir do que está buscando nele, como também 

do conhecimento que já possui a respeito do assunto. 

Consideramos, em nosso esforço de análise, que os sentidos dos sujeitos em 

relação a determinado objeto/prática da cultura não são iguais, visto que resultam de 

processos de internalização-significação que dependem, em cada sujeito, de 

condições de interação e mediação com a cultura; 

Na pesquisa com crianças, precisamos compreender e tecer formas de olhar 

diferentes da pesquisa com os adultos. Desse modo, precisamos mais do que “dar 

Voz”: é preciso uma escuta atenta dos discursos e observar as interações existentes 

nas falas das crianças com a realidade social vivida por elas.  

 Na pesquisa com crianças, a análise se desloca para o modo como a criança, 

pela leitura, se relaciona com a cultura de seu tempo, de seu lugar, bem como com a 

cultura e o lugar do outro. A perspectiva que adotamos ao pesquisar com e para as 

crianças é a de que criança é um ser que se apropria da linguagem como um bem 
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cultural em um processo histórico e social. Tomamos como base os pressupostos de 

Bakhtin (2003) a respeito da natureza social da linguagem e de seu lugar na interação 

entre os homens.  

 Os discursos apresentados pelas crianças são constitutivos de enunciados, 

funcionam como signo ideológico e como uma unidade sensível de estruturação das 

relações vividas no social. A partir de questionamentos acerca do ato de ler, foi 

possível não apenas falar sobre o que as crianças pensam, mas também como elas 

significam a leitura.  

Como forma de analisar os discursos das crianças, tornou-se necessário 

construir eixos de sentidos que nortearam nossa análise. Sob o olhar de Freitas 

(2011), esses sentidos estão relacionados ao signo e à linguagem, constituídas 

mediante as relações mentais superiores. Relações estas que foram percebidas e 

construídas junto às crianças nas entrevistas realizadas. 

 Para sistematizar e organizar essas entrevistas com as crianças e professora 

e compreender os sentidos que as elas atribuem à leitura, buscamos interpretar seus 

discursos e, assim, filtrar eixos que norteiam os sentidos atribuídos por elas.  Convém 

destacar que buscamos compreender os modos de pensar das crianças a partir da 

análise dos seus discursos com base em Bakhtin (2003) e Vygotsky (2007).   

Desse modo, mais que construir categorias, propusemo-nos a apontar 

“centros” ou eixos de sentido que apareceram com mais ênfase nos dizeres das 

crianças sobre a leitura. Algumas perguntas foram mais respondidas que outras, tanto 

em termos de extensão da resposta de uma própria criança em relação às outras 

questões, quanto em termos de escolhas das diferentes crianças em relação às 

mesmas questões. 

 Assim, retomando nossa questão, passamos a discutir as “respostas” que 

produzimos. Quais os sentidos da leitura para crianças no contexto da Educação 

Infantil? Segundo as crianças, o que é ler? Para que se lê? O que se lê? Como se lê? 

Onde se lê? 

 Passamos, agora, a discutir os “centros” ou eixos de sentidos que construímos, 

a partir do que produzimos como dados junto às crianças, como resultado de nossa 

análise: 
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 Ler como prática de/para um tempo futuro 

 Ler como prática de adulto 

 Ler como prática de apropriação de conhecimento  

 Ler como prática que atravessa espaços 

 Ler como prática de prazer 

 Ler como prática escolar 

 

 Os discursos das crianças nos dão indícios de intercruzamentos de/com outros 

discursos, outras vozes de outros contextos, além da escola, evidenciando que nos 

seus dizeres há, tanto significações presentes nos meios onde vivem, como 

elaborações delas próprias, olhares singulares e plurais. 

 Passamos agora a sistematizar a discussão dos dados, entrecruzando dizeres 

das crianças, nossos e de autores que trazemos para enriquecer a reflexão. Seus 

dizeres são constitutivos de nosso discurso, de nosso texto. 

  

4.1 Ler como prática de/para um tempo futuro 

 

Esse modo de significar ficou indicado em alguns dos discursos das crianças, 

como podemos ver nos trechos a seguir. Quando indagadas sobre para que ler, as 

crianças responderam: 

 

S.J.: É para eu dizer pros outo (sic) as coisas, quando eu trocar de 
escola. [...] É... Por isso eu tenho que aprender a ler, para depois eu 
saber das coisas na escola nova, e contar história e ser ajudante da 
professora [...].  
 (1ª Entrevista Individual Sonia Junqueira - 10/04/2015). 
 
C.M.: É porque eu ainda não sei! Por que a gente tem que aprender, 
porque quando a gente crescer precisa saber das coisas em todos 
os lugares. [...]  
(1ª Entrevista Individual Cecília Meireles- 17/04/2015) 
 
R.R.: Porque, quando a gente crescer, a gente precisa ficar bem 
inteligente. Porque a gente precisa aprender a ler para ser grande. 
Tem que estudar muito para poder saber o que tem escrito nas letras 
[...] 
(1ª Entrevista Individual Ruth Rocha - 10/04/2015) 
 
M.L.: Para aprender, estudar e depois saber das coisas  
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M.L.: Para quando a gente for mais velho e adulto saber o que tem 
nas coisas, saber contar história e ler os nomes dos lugar [...]. 
(2ª Entrevista Individual Monteiro Lobato - 06/06/2015). 
 

  

Ressalta nos dizeres das crianças uma compreensão de que a leitura não é 

uma prática para o tempo presente, para o hoje/agora, mas para o futuro – mais 

próximo (para quando trocar de escola), ou mais distante (quando ficar mais velha, 

quando ficar adulto). Podemos pensar que essa “postergação” da atividade de leitura 

para um depois, tem vinculações, primeiramente, com o fato concreto de que elas não 

sabem ler, apontado por uma das crianças que diz, enfaticamente: É porque eu ainda 

não sei! Por que a gente tem que aprender! Ou seja, ler é para o futuro, pelo simples 

fato de que ela ainda não sabe agora!  

Também nos chama atenção as menções ao desejo de saber/poder ler que 

parecem indicar que as crianças não se dão conta de que, mesmo sem saber 

convencionalmente, “fazem leituras” diversas com a mediação da professora, pelo 

menos, que lê para elas na sala em muitas situações, como testemunhamos. Suas 

falas parecem indicar que essas “leituras” ainda não são “de verdade”. Além disso, 

podemos refletir que seus dizeres também trazem marcas de outros contextos, onde 

tais sentidos circulam em relação ao aprender a ler: é importante para o futuro, para 

fazer coisas no depois. 

Nessa perspectiva, a leitura, segundo Lerner (2002), faz ou precisa fazer parte 

de um projeto sociocultural e cumpre um papel social relevante para todo e qualquer 

desenvolvimento cultural, em qualquer etapa da vida do ser humano.  

Para que as crianças possam considerar a leitura como relevante a elas nessa 

etapa de vida, essa precisa ter uma funcionalidade e um sentido vinculado aos atos 

de ler desde os primeiros contatos das crianças com os textos escritos, que 

posteriormente serão lidos por elas próprias. Por meio disso é que será possível as 

crianças percebam a leitura como uma atividade “também infantil” e não apenas 

destinada a adultos mais experientes ou que já dominam a leitura convencional.  

 Percebemos que, como sujeitos inseridos no ambiente escolar, as crianças são 

incentivadas e ao mesmo tempo formadas para um aprendizado da leitura com um 

objetivo que parece se vincular, mesmo de modo não intencional, a uma visão de 

posterioridade e ascensão social por meio da leitura.  Podemos perceber essa visão 

nos discursos das crianças.  
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4.2 Ler como prática de adulto 

 

O sentido de “leitura como atividade do/para o futuro” se vincula, estreitamente, 

com a compreensão que algumas crianças deixaram transparecer de que ler é prática 

para quando crescer, própria de “gente grande”, “de adulto”. Em algumas falas, como 

as que seguem, tanto ser adulto parece ser compreendido como condição para ler, 

quanto ler parece ser condição de ser adulto: “[...] Para quando a gente for mais 

velho e adulto...; “Porque, quando a gente crescer, a gente precisa ficar bem 

inteligente. Porque a gente precisa aprender a ler para ser grande”. (RR); Para ser 

um adulto inteligente, todo mundo tem que saber ler. (SJ). As crianças parecem 

nos dizer, como nos aponta Lerner (2002), que ler é adentrar outros mundos possíveis 

– ou ainda impossíveis. 

Além disso, elas nos dizem que a significação de ler é vinculada às atividades 

do trabalho, do mundo adulto: “[...] porque quando a gente crescer, precisa saber 

das coisas em todos os lugares”. [...] saber o que tem nas coisas, saber contar 

história e ler os nomes ‘dos lugar’, saber contar história...  

Compreender a leitura como atividade adulta significa, além de percebê-la 

como algo ainda não possível no momento de suas vidas, quanto os sentidos que têm 

acerca do “mundo do adulto”, do que é próprio aos adultos. Desse modo, as crianças 

também relacionam o “para que” (aprender) ler ao mundo do trabalho ou à obtenção 

de sucesso profissional: saber o que tem nas coisas, saber contar história e ler os 

nomes dos lugar saber contar história (como a professora)... 

Destacamos aqui a citação pelas crianças de atividades de adulto como sendo 

atividades próprias da professora, como lembrado por C. M.: saber contar história; 

e também de SN: e contar história e ser ajudante da professora. 

Esses modos de “definir” a leitura nos fazem pensar no lugar da professora na 

vida e nas significações das crianças como referência de adulto, ou, mais 

precisamente, adulto que lê. 
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Figura 09 - Desenho de Ruth Rocha 

(2ª Entrevista Individual Ruth Rocha - 28/05/2015) 

 

O desenho de Ruth Rocha nos remete a esse sujeito mais experiente, que é 

capaz de ler e que lê para os outros. O professor, adulto, é capaz de realizar o feito 

que ela como criança, ainda não é capaz. Assim, o desenho retrata o professor como 

o leitor e a criança como ouvinte-apreciadora da leitura, o que denota, também, o 

caráter sociocultural do domínio da leitura como de domínio as ações, das relações, 

bem como, de igual modo, da condição de participante, de pertença, em práticas 

sociais de leitura. Assim, mesmo sem saber ler, como a mesma criança relata em seu 

discurso, “Preciso aprender a ler, por que eu ainda não sei”, ela participa de 

situações leitoras no cotidiano da Educação Infantil.  

A fala de uma delas ainda põe em relevo o modo como veem algumas 

atividades que envolvem a leitura vivenciadas em sala, o valor que atribuem a elas, 

nem sempre perceptível no dia a dia. Quando SN diz que ler é “para contar história e 

ser ajudante da professora, registramos na caracterização da sala/trabalho da 

turma, há uma definição diária dos “ajudantes da turma”. Essa atividade tão simples 

parece ter, para ela, um sentido mais especial, como nos diz Bakhtin (2003) que todas 

as práticas e palavras são carregadas de valor, construído nas relações sociais.  

Legenda: Neste desenho a criança 

buscou representar ela própria e sua 

professora lendo uma história para 

ela. 
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 Essas formas de perceber a leitura vão sendo construídas por meio das 

experiências vivenciadas pelas crianças. Em seus contextos socioculturais, as 

crianças não leem de modo sistematizado e suas leituras não têm as funções e os 

valores que lhes parece ter a leitura quando feita por adultos, pois a leitura feita pelo 

adulto, parece ser socialmente uma atividade realizada de modo correto e mais 

valorada, na perspectiva das crianças.  

 Destacamos aqui, nesse modo de significar, o discurso da criança Sônia 

Junqueira. Quando questionada sobre o “Para que ler?”, ela demonstra estranhar e 

se inquietar com o fato de sua mãe não ter constituído as habilidades convencionais 

de leitura e escrita: 

 

Pra aprender e estudar bastante, pra falar as coisas direito e pra 
ensinar a mamãe. 
[...] Porque ela não sabe ler as coisas, nem minha agenda. 
É... ela já cresceu, mas não aprendeu a ler ainda! Não sabe de 
“nadica de nada”! (SJ). 

 

A criança nos dá indícios de compreender que ler é coisa do mundo adulto, 

condição para ser adulto e, ao mesmo tempo, deixa transparecer seu estranhamento 

com a constatação de que sua mãe “já cresceu”, (já é adulta) e ainda não aprendeu 

a ler não cumpriu o requisito socialmente estabelecido para o “ser adulto”, na sua 

perspectiva. Portanto, cabe a ela, ainda como criança, construir essa habilidade para 

que venha a contribuir com a constituição social de sua mãe, ajudá-la a reparar o 

problema constatado. Essa ideia nos dá o “mote” para outro “centro” de sentidos que 

aparecem nos dizeres das crianças sobre o que é/para que serve ler. 

Essa relação entre leitura e futuro/vida adulta/trabalho se encontra presente 

nos sentidos mais amplos que circulam na sociedade, historicamente, e são 

apropriados por crianças e também por adultos, e circulam também na escola, como 

se pode depreender da fala da professora, quando indagada sobre o papel da leitura 

na vida e no desenvolvimento das crianças:  

 

É fundamental, porque você tá nesse processo formativo de 
alfabetização e de letramento... E existem questões específicas da 
alfabetização que vão sendo desenvolvidas em um processo de 
letramento. No processo de leitura, você trabalha interdisciplinaridade, 
construção do caráter, sensibilidade, o educar o ouvido, educar para 
esperar... Então, com a leitura, você trabalha com todas as questões 
intelectuais, e viaja também dentro da leitura. Então eu digo que a 
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leitura é importante demais na formação das crianças para um futuro 
profissional, eu não vejo a Educação Infantil sem leitura, sem 
professor leitor... 
(Entrevista Individual com Professora Preciosa - 25/09/2015). 
 

 No discurso da professora é possível perceber significações amplas e 

diversificadas em relação à leitura e ao seu aprendizado, seu papel no 

desenvolvimento das crianças, sua função social no presente das crianças, nas 

dimensões cognitivas, afetivas e lúdicas, ainda que sem muita ênfase ([...] viaja 

também dentro da leitura). Entretanto, sua fala traz, com mais ênfase, a visão de 

leitura para as crianças vinculada à sua vida futura, ao trabalho. Em uma evidência de 

que, como nos diz Bakhtin (2003), os sentidos elaborados por cada sujeito não apenas 

refletem, mas refratam/distorcem a realidade e as formas de se pensar difundidas nos 

contextos sociais, a professora nos mostra que, mesmo se percebendo como 

mediadora da leitura para as crianças, e ainda mencionando que sua experimentação 

e seu aprendizado têm um papel importante no desenvolvimento infantil, aponta sua 

função para a posteridade. Desse modo, não apenas a leitura, mas as próprias 

crianças são expressadas, pelo menos nessa situação, como “vir a ser” e não como 

sujeitos e práticas contemporâneas. 

Diferentemente desse ponto de vista, a escrita tem um valor atual para o 

desenvolvimento das crianças como sujeitos do presente, como sugere Vygotsky 

(2007) para quem o domínio de um sistema de escrita interfere profundamente no 

desenvolvimento cultural dos grupos sociais. É possível também admitir que esse 

domínio acarrete uma crítica mudança em todo o desenvolvimento cultural da criança. 

Não estamos defendendo o “domínio” da escrita como objetivo da Educação Infantil, 

mas que sua inserção por meio de experiências com a escrita, mesmo não 

convencional, e com a leitura, mesmo que em situações/ações mediadas, podem 

trazer às crianças novas possibilidades de desenvolvimento em diversas dimensões: 

cognitiva, linguística, afetiva, lúdica. 

 

4.3 Ler como prática de apropriação de conhecimento  

 

Os dizeres das crianças nos dão pistas que atribuem à leitura significações que 

se relacionam à possibilidade de saber, conhecer, de poder mais do que podem, 

mediante sua aprendizagem. 
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 Essa forma de significar das crianças tem relações com o modo como a 

aquisição dos conhecimentos e a própria leitura são percebidas em nossa sociedade. 

Conhecer é, cada vez mais, sinônimo de poder. Vivemos na sociedade da informação 

e do conhecimento. O discurso social de que o estudo e o conhecimento são as bases 

para a estruturação no mundo do trabalho, de acesso a uma vida melhor, de ascensão 

social, ainda é forte e se reflete, ainda que não diretamente, pois elas o (re)criam, nos 

discursos das crianças. 

 

 

Figura 10 - Desenho de Manuel de Barros 

(2ª Entrevista Individual Manuel de Barros - 28/05/2015) 

 

Um dos discursos sociais formulados pelas crianças pode ser percebido pelos 

desenhos aqui representados. Na Figura 10, no qual Manuel de Barros busca 

representar a si e a seus amigos “aprendendo a ler com os livros” na sala. Nesse 

desenho, a criança nos dá indícios da ideia de que a leitura está presente no cotidiano 

da turma de crianças, assim como é uma prática comum aquela instituição e que, por 

meio dessa prática, elas podem aprender a ler. Experiências como essas, que 

circundam os diversos setores da realidade social, fazem com que a criança 

estabeleça formas de pensar sobre a leitura, o que a torna uma prática importante 

para a vivência da criança na Educação Infantil. Nas significações que podem ser 

Legenda: A criança representou ela 

própria e seus amigos “aprendendo a 

ler” na sala com os livros. 
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aferidas do desenho, as atividades de/com leitura são, elas próprias, formas de 

aprendizado. 

Com base nos discursos orais apresentados abaixo, identificamos perceber 

esses sentidos que as crianças atribuem à leitura, percebendo-a como uma 

aprendizagem relevante e possibilidade de acesso ao conhecimento e à ascensão 

social. Indagadas sobre o que é e para que serve ler, as crianças responderam: 

 

R.R.: Ler é como as pessoas aprendem as coisas que não sabem 
e quando aprendem as coisas novas. 
[...] Ah! Ler é muito legal, porque eu sempre estou aprendendo coisas 
novas nos livros. Todas as crianças vão aprender para quando 
crescer saber das coisas e conseguir o que quer na vida. 
(2ª Entrevista Individual Ruth Rocha - 03/06/2015) 
 
S.J: Ler é saber das coisas. 
 (1ª Entrevista Individual Sonia Junqueira - 10/04/2015). 
 
C.M.: Porque a gente tem que aprender, porque [...] precisa saber 
das coisas em todos os lugares. [...]  
(1ª Entrevista Individual Cecília Meireles- 17/04/2015) 
 
R.R.: Porque [...]. Tem que estudar muito para poder saber o que 
tem escrito nas letras [...] 
(1ª Entrevista Individual Ruth Rocha - 10/04/2015) 
 
M.L.: Para aprender, estudar e depois saber das coisas.  
Para [...] saber o que tem nas coisas, saber contar história e ler 
os nomes dos lugar [...]. 
(2ª Entrevista Individual Monteiro Lobato - 06/06/2015). 
 
SJ: Pra aprender e estudar bastante, pra falar as coisas direito e 
pra ensinar a mamãe. ([...] Porque ela não sabe ler). 
  

Os discursos das crianças mostram como a aprendizagem é o direcionamento 

principal da relação delas com a leitura. A necessidade/função de aprender por um 

determinado objetivo mostra o sentido que elas atribuem à leitura. Para essas crianças 

a aprendizagem, o conhecimento – de outras coisas – é o motivo de ler e de aprender 

a ler. E, ainda, que somente com o domínio da leitura as crianças seriam capazes de 

estabelecer algum tipo de poder nas relações sociais. 

Essa concepção da leitura expressada pelas crianças não está distante dos 

modos comuns de pensa-la na sociedade. Ler consiste, mesmo, em possibilidades de 

inserção mais autônoma nas relações sociais, em muitas práticas culturais, o que 

significa, igualmente, posição de mais ou menos poder nas relações. 
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A partir do desenho de Sonia Junqueira, podemos perceber outra perspectiva 

da leitura como prática de apropriação de conhecimento. A criança, cuja mãe não 

sabe ler, sente-se responsável por tornar essa aquisição possível – aprender a ler vai 

dotá-la desse “poder”. Assim, em seu desenho a criança se representa como sujeito 

mais experiente que “está aprendendo, para ensinar a mamãe”. Podemos perceber 

que o desenho traz características reais, abaixo a criança (aqui representada em 

menor estatura) com um livro na mão ensina à mãe a ler; a mãe (representada em 

maior estatura) apresenta-se como ouvinte, aprendiz, com um semblante de felicidade 

e satisfação. Por trás da criança, um sem número de livros – o conhecimento que se 

abre com a leitura. Desse modo, o discurso apresentado pela criança no desenho 

corrobora com a ideia de que a leitura e as possibilidades que pode trazer, na 

perspectiva das crianças, vincula-se a poder, à mudança de posição social.  

 

 

Figura 11 - Desenho de Sonia Junqueira 

(2 ª entrevista individual Sonia Junqueira- 10/06/2015) 

  

Em seus dizeres, as crianças nos apontam que percebem o que elas podem 

fazer com a leitura e o que a leitura pode fazer por elas. Teberosky (2003) afirma que 

a escola, já na Educação Infantil, tem o papel primordial de aprimorar e apresentar as 

funções constituintes da cultura escrita (o que inclui a leitura), para que o leitor se 

torne ativo e autônomo, capaz de produzir, mediante seus próprios esforços de 

decodificação e compreensão, suas interpretações acerca dos textos lidos. 

Legenda: A criança 

representou ela própria 

ensinando sua mãe a ler. 
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 De modo semelhante, Solé (2003) também afirma que 

 

 
Tampouco podemos esquecer de que o objetivo mais geral do ensino 
– e também da leitura – consiste em ajudar os alunos a alcançar cotas 
mais elevadas de autonomia, que lhes permitam dirigir e regular a 
própria aprendizagem sem a presença necessária de tutores. (SOLÉ, 
2003, p. 28). 
 
 

 Também afirmado pela a mesma autora, a leitura é reconhecida como 

instrumento de acesso ao conhecimento e a formas mais autônomas de ação na 

sociedade, o que é proposto por Solé (2003, p. 31) ao definir o objetivo do ensino da 

leitura: 

 

A leitura na escola precisa ser urgentemente repensada, pelo menos, 
em tripla dimensão: como objetivo de conhecimento em si mesma; 
como um instrumento de conhecimento; e como meio para o prazer, 
para o desfrute e para a distração. (SOLÉ, 2003, p. 31). 

 
 

 

 Como vemos, a leitura como um instrumento de aprendizagem e poder está 

entre os diversos sentidos que conseguimos identificar nos dizeres das crianças. 

Nesse sentido, a leitura é percebida como uma “chave” que abre portas que levam ao 

conhecimento e a outras possibilidades de ação antes impossível, seja relacionada à 

instituição escolar ou à vida (Ler é como as pessoas aprendem as coisas que não 

sabem; quando aprendem as coisas novas; pra [...] saber das coisas e conseguir o que 

quer na vida; Ler é saber das coisas; porque [...] precisa saber das coisas em todos os 

lugares. [...]; para poder saber o que tem escrito nas letras [...]; saber o que tem nas 

coisas, saber contar história e ler os nomes dos lugar [...]; pra falar as coisas direito e 

pra ensinar a mamãe. ([...] Porque ela não sabe ler).  

 

As crianças, ainda na Educação Infantil, mesmo não sabendo ainda ler 

convencionalmente, sabem que o aprendizado da leitura possibilita uma mudança de 

sua posição na vida social e mesmo sem saber avaliar o que essa mudança 

representa, são capazes de interpretar a importância do ato de ler para as suas vidas. 

Ora, como nos diz Lerner (2002): ler é adentrar outros mundos possíveis; é conhecer 

outros mundos que se tornam possíveis com a leitura.  
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É importante também considerar que o trabalho com a leitura e a escrita na 

Educação Infantil deve estar comprometido com o direito de a criança expandir seu 

conhecimento, seus valores, suas capacidades. Para que isso ocorra, a prática 

pedagógica precisa promover situações significativas que entrelacem a cultura letrada 

e a(s) cultura(s) infantil(s) nos diversos tempos e espaços das crianças na escola. 

 

4.4 Ler como prática que atravessa espaços 

 

 Com as intensas transformações científicas e tecnológicas que, no último 

século e, mais especialmente nas últimas décadas, têm provocado mudanças 

significativas nos usos e as funções da leitura e da escrita na sociedade, mesmo que 

de modo desigual entre as classes sociais e entre os diversos sujeitos em suas vidas, 

as relações com os textos escritos envolvem os mais diversos tempos e lugares, 

objetivos, condições, materiais. 

 Essas interações são a base para o desenvolvimento de significações sobre a 

leitura pelos sujeitos. Segundo Salles e Farias (2012), a criança nas diversas 

interações com os outros sujeitos da cultura presencia e participa de situações nas 

quais se torna necessário, por exemplo, consultar placas de sinalização, achar um 

endereço, enviar ou receber uma mensagem ou recado, localizar nomes de lojas, 

realizar alguma leitura por deleite e outras relações diretas com a leitura. Nessas 

interações, a leitura aparece com funções múltiplas e uma espacialidade ampla. 

Portanto, a leitura é uma prática que pode ser encontrada e realizada em vários 

espaços, de acordo com as condições socioculturais do contexto, com suas funções, 

materiais e as próprias condições dos sujeitos. A multiplicidade de espaços de 

experimentação da leitura foi um dos centros de sentidos que emergiram das vozes 

das crianças ao serem indagadas em relação ao que e onde se pode ler?  

 

Pode ler tudo que tem letra, até esse nome, ó! (apontando para o 
meu caderno que estava sobre a mesa). 
[...] Eu já vi muitas letras grandes. 
É porque as letras que eu vi, foi em cima de uma loja. Nos nomes 
das lojas tem as letras grandes. 
Porque tem Extra, Favorito que eu sei ler. 
[...] Ler nos livros e onde tem letras, nas caixas das coisas, das 
comidas, onde tem o nome dos cachorros. Pra ler, é só escrever e 
ver as letras [...] 
Perguntado sobre se lê na escola: 
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Sim, as professoras. E também, lá na minha casa quem lê pra mim 
é minha avó, minha mãe, meu pai. Ah, sim! Minha irmã. 
[...]  (na casa) Tem meus livros que eu estudo, e tem uns livros que 
eu não sei ler e tem a Bíblia da minha avó. 
[...] 
Eu gosto de ler quando eu pego os livros da minha casa. Ela me deixa 
pegar a Bíblia dela e deixa eu ler um pouquinho quando vamos para a 
igreja. 
(2ª Entrevista Individual Manuel de Barros – 28/05/2015). 
 
Ah! Nós podemos ler dentro da sala, fora da sala, sentado nas 
mesas, em pé, brincando... Ah! Pode ser também sentado nas 
almofadas do canto da sala [...]. 
(1ª Entrevista Individual Cecília Meireles - 17/04/2015). 
 
[...] dentro da sala, fora da sala, nas mesas de lanchar; só não pode 
levar pra areia, se não suja e estraga o livro.  
Tem... Antes era em outro lugar os livros, agora tão lá na sala com um 
tapete fofinho pra sentar lá.  
(Onde os livros ficavam antes): Láaaa dentro no armário de tia. Agora, 
tirou a caminha, botou pra cá e fez o lugar dos livros. 
Sobre a presença de livros em casa: 
É... Eu não estudo em casa... Ah!! Só as atividades que eu não faço 
na escola, aí eu faço em casa. 
Só tem minha agenda e ela fica na minha bolsa. 
Não! Minha mãe e meu pai fica trabalhando e eu fico assistindo e 
jogando no meu tablet. Eu só leio na escola mesmo.  
(1ª Entrevista Individual Tatiana Belinky - 17/04/2015) 
Histórias... 
Jornal, revista, caderno, os nome das crianças na roda . 
Em casa, na escola e no parque, quando a gente pega os livros do 
armário e a “profi” lê pra as crianças de lá.  
(2ª Entrevista Individual Tatiana Belinky - 10/06/2015). 
 
[...] Eu leio um monte de vezes na escola. Livros, jogos e todas as 
coisas divertidas.  
(1ª entrevista individual Luís Fernando Veríssimo - 11/04/2015). 
 
Porque eu leio as histórias das princesas e dos dragões. 
(1 ª entrevista individual Elias José - 21/05/2015). 
 
Ler é contar histórias legais, ver o caderno, ler os livros da sala... 
Eu posso ler qualquer coisa  
Eu posso ler uma coisa da Cindelera (sic). Eu posso ouvir as 
histórias lindas que a professora conta. 
(1 ª entrevista individual Cecília Meireles - 10/04/2015). 
Ah! Serve pra ir pra feira também, saber onde tem que comprar o 
tomate e as outras coisas [...]  
(2ª Entrevista Individual Cecília Meireles - 28/05/2015). 
 
 

As crianças participantes de nosso estudo, mesmo sem ainda saberem ler 

convencionalmente, mesmo nos dando pistas de que suas interações com a leitura se 
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restringem, para algumas, ao que é vivenciado na escola, dizem-nos: a leitura tem 

múltiplas possibilidades de realização! Pode-se ler “tudo/qualquer ‘coisa’ que tenha 

letras”! Nomes – de gente, de animais, de comidas, de lojas, de supermercados –, 

cadernos da escola; livros, histórias... Onde? Nos mais diversos espaços: em casa 

(com mais e menos possibilidades), na cama; na rua, no ônibus, na igreja; na escola 

– dentro e fora da sala; na secretaria, no jardim, no chão, na mesa de lanchar; em pé, 

sentado, até brincando!  

Desse modo nos dizem ao mesmo tempo: as práticas de ler são possíveis em 

muitos lugares, indo além do espaço escolar, mas, para essas crianças 

especificamente, o que é experimentado na escola é definidor de suas significações 

sobre a leitura. 

O sentido de leitura para as crianças se restringe, geralmente, à leitura do que 

tem letra, como os letreiros dos supermercados da cidade do Natal (Extra e Favorito), 

os livros da sala, as caixas das coisas, das embalagens de comidas para cachorro, os 

livros pertencentes a elas, a Bíblia, as histórias, os jornais, as revistas, os cadernos, 

os nomes das crianças, os livros do armário da escola, os jogos, as histórias das 

princesas e dos dragões e os cadernos. Porém, podemos ver um indício de uma leitura 

do espaço-mundo pelas crianças, quando uma criança afirmou que pode ler “todas 

as coisas” e  afirmou que se lê “qualquer coisa”. 

Os espaços de leitura das crianças estão dentro e fora da escola, porém mais 

dentro do que fora, a saber: a própria escola, as mesas da sala de aula, o canto da 

sala com o tapete e com as almofadas, as mesas do lanche, o parque da escola, o 

armário da secretaria da escola, o espaço-tempo da brincadeira, o espaço-tempo da 

roda da escola, o espaço-tempo de diversão, a igreja, e por fim, a própria residência 

delas. Tais espaços mostram que a escola é o principal espaço de leitura das crianças, 

e que não há, geralmente, espaço para a leitura em casa. Por exemplo, uma das 

crianças afirma não ler em casa, pois ela deixa na bolsa o que para ela seria o único 

instrumento de leitura em casa, a agenda. Ao mesmo tempo ela não percebe que ao 

assistir e jogar no tablete ela está fazendo uma leitura. Há um indício de se considerar 

o corpo como meio e condição para a leitura do espaço, quando uma criança afirma 

que lê “sentado nas mesas” e “em pé”. 

 A leitura, nos discursos das crianças, por exemplo, apresenta tempos e 

espaços diferentes. Tais espaços são/estão condicionados às condições concretas de 

suas vidas e, por sua vez, condicionam os modos como elas se tornam leitoras. 
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Destacamos aqui o que ressalta nas vozes das crianças: a escola, o CMEI como 

criador ou propiciador de espaços e situações variadas onde a leitura é possível, 

espaços esses algumas vezes (re)inventados pelas crianças: em pé, na mesa de 

lanchar, “até brincando”!... Desse modo, a instituição, a professora em especial, 

possibilita que não aconteça o que é comentado por Nogueira (2013): 

 

Historicamente, o crescente processo de escolarização e formalização 
da leitura e da escrita teve como efeitos o enfraquecimento do caráter 
lúdico e imaginário da linguagem, o distanciamento das inúmeras 
formas e práticas de linguagem, nas quais as crianças estão imersas 
e compartilham com o mundo adulto, e, como parte deste processo, a 
desconsideração das práticas relacionadas à linguagem 
escrita.(NOGUEIRA, 2013, p. 11). 

 

De modo diferente, as crianças nos dão pistas com seus dizeres, que vivenciam 

e significam a leitura de modo diversificado, não restrito à escola, mas muito marcado 

por suas práticas, significativas e lúdicas. Elas parecem estar vendo na leitura algo 

interessante, desafiador, possível, ao mesmo tempo que “impossível”, visto que ainda 

não sabem ler; uma prática que pode ser realizada nos mais diversos contextos e 

textos de modo relativamente (pois depende de condições sociais e culturais) 

autônomo e livre. Desse modo, elas nos dizem que ler inseridas nos diversos espaços 

sociais pode ser uma prática que propicia, além de decifrar códigos, conhecer, 

experimentar outros modos de ser e estar no mundo; ver de outro modo o que as 

circunda, o que nos aponta para um outro centro de sentidos encontrado em seus 

dizeres. 

 

4.5 Ler como prática de prazer 

 

 A leitura, como prática de linguagem, de produção de sentidos sobre/com 

textos escritos é, ao mesmo tempo, uma prática social e a atividade mental de um 

“eu”, um trabalho simbólico e fundamentalmente dialógico (BAKHTIN, 2003) em que 

se confundem os turnos, misturam-se as vozes. Essas vozes marcam o gosto e o 

desejo da criança pela leitura, podendo se tornar uma atividade de deleite. 

 No decorrer das análises dos discursos realizados, a leitura, com esse sentido 

de fruição e deleite aparece pouco nos discursos das crianças. Como já relatamos, o 
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sentido de uma leitura voltada para aprendizagem permeia grande parte dos discursos 

delas. No entanto, por meio das “misturas de vozes”, a leitura, em alguns momentos, 

apresenta um sentido bem definido, o sentido da leitura como atividade de prazer. 

 As crianças estão imersas em ambientes letrados, cujas práticas com a leitura 

e a escrita são diferenciada, em função da organização social mais ampla, das 

desigualdades presentes nos modos de acesso ao que, onde e para que se pode 

escrever e ler como práticas da cultura. Desse modo, os sentidos que se produzem 

nas crianças acerca da leitura são diversos e também semelhantes em relação ao que 

se propaga nas teorias, nas escolas e até mesmo no senso comum. É sabido que a 

leitura de textos escritos envolve a apropriação de conhecimentos, procedimentos, 

regras, convenções relativas ao funcionamento do sistema de escrita alfabético. Mas, 

para que se estabeleça uma boa relação com a leitura, é necessário, além desses 

domínios, que os sujeitos desenvolvam atitudes favoráveis em relação à leitura 

(BATISTA et al, 2006), o que está vinculado aos interesses e ás curiosidades das 

crianças em relação ao ato de ler e às sensações e sentimentos que a leitura lhe 

desperta.  

 No caso das crianças, essas atitudes estão vinculadas à possibilidade de as 

leituras que lhes são propostas estejam articuladas com a ludicidade, a imaginação, 

a criação, a brincadeira.  

Os discursos das crianças nos mostram essa visão de leitura como deleite em 

uma perspectiva de trânsito do real para a fantasia. É importante considerar que o 

desenvolvimento de atividades de/com leitura na Educação Infantil não visem, de 

modo direto e estrito, a alfabetização precoce, mas o intuito de oportunizar para as 

crianças a possibilidade de entrar em contato com palavras, significados, mundos 

atraentes a elas. Nesse experimentar, os elementos mais técnicos do sistema irão se 

tornando familiares, significativos e até lúdicos, como vimos no relato sobre a “sopa 

de letrinhas”.  

Sendo assim, as crianças têm a oportunidade de experimentar a dimensão 

estética da linguagem. Essas experiências com a leitura como forma de deleite são 

percebidas nos discursos das crianças apresentados abaixo. 

 

Ler é bom! Eu leio um monte de vezes na escola 
Livros, jogos e todas as coisas divertidas.  
Gosto de ler com a minha mãe, quando eu vou dormir [...] 
(1ª entrevista individual Luís Fernando Veríssimo - 11/04/2015). 
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Ler é legal e parquinho também! 
É porque eu amo ler! 
Porque eu leio as histórias das princesas e dos dragões. É bem 
divertido. 
(1 ª entrevista individual Elias José - 21/05/2015). 
 
Ler é contar histórias legais, ver o caderno, ler os livros da sala... e 
eu não sei mais. 
Eu posso ler qualquer coisa  
Eu posso ler uma coisa da Cindelera (sic). Eu posso ouvir as 
histórias lindas que a professora conta. 
(1 ª entrevista individual Cecília Meireles - 10/04/2015). 

 

 A análise dos discursos das crianças nos faz refletir que a promoção de 

atividades de leitura com o objetivo de deleite pode fazer com que elas reflitam sobre 

mais uma função dos textos escritos em nossa sociedade. Também pode contribuir 

para a ampliação de seu universo interior, de suas subjetividades, com os conteúdos 

e formas dos diversos textos, inclusive, mas não exclusivamente, os textos literários 

que permitem às crianças adentrar em um mundo de fantasia, (re)criando e 

produzindo sentidos. 

 Ler por prazer significa estar imerso em um ambiente letrado sem que existam 

normatizações ou regras para o ato de ler. A leitura da palavra, frase, histórias jamais 

significou uma ruptura com a leitura trabalhada no contexto da Educação Infantil. 

Porém, ela necessita estar atrelada aos interesses das crianças para a fluidez do 

desejo de ler.  

 A leitura efetiva por parte das crianças feita por prazer promove um contato 

direto com os discursos narrativos dos textos lidos. São os discursos narrativos ou de 

ficção que lhes chamam a atenção, pelo seu caráter lúdico. Dessa maneira, elas são 

capazes de fugir da sua realidade e criar sentidos próprios das práticas vivenciadas.  

 Esse sentido especial da leitura apontado pelas crianças nos fazem pensar 

que, pelo menos nesse CMEI/nosso campo de estudo, as práticas desenvolvidas 

parecem estar na direção apontada por Faria (2013, p. 19): “[...] a educação das 

infâncias sem antagonizar o lúdico e as culturas da escrita”. É o que as crianças 

revelam, mesmo quando em seus dizeres, os sentidos que emergem mostram a leitura 

como atividade fundamentalmente da escola. 

A análise dos discursos das crianças nos faz refletir que o uso da leitura como 

um objeto de deleite faz com que elas reflitam sobre mais uma função dos textos 
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escritos em nossa sociedade. Também faz com que saibam utilizar os livros para 

adentrar em um mundo de fantasia, recriando palavras, e diversos sentidos do mundo. 

 

4.6 Ler como prática escolar 

 

 Já é possível perceber que as crianças participantes da pesquisa apresentaram 

uma boa interação com a leitura, vivenciando práticas dentro e fora da escola e 

significando-as de modos diversos. Mas, para algumas delas, a escola aparece como 

espaço principal, senão único, dessas interações. Além disso, em nossa sociedade, e 

especialmente para as crianças de camadas mais pobres, caso de nossas crianças, 

a escola, desde a Educação Infantil, historicamente é o espaço primordial de 

interações intencionais e sistemáticas com as práticas culturais mais prestigiadas, 

dentre as quais, a linguagem escrita, que envolve a leitura. 

 

  

Figura 12 - Desenho de Tatiana Belinky 

(2 ª entrevista individual Tatiana Belinky- 10/06/2015) 

 

Legenda: Nesse desenho a 

criança buscou representar  a 

turma no momento de contação 

de história (atividade que 

passou a ser diária no decorrer 

da pesquisa) 
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Figura 13 - Desenho de Luís Fernando Veríssimo 

(2ª Entrevista Individual Luís Fernando Veríssimo - 28/05/2015) 

 

A figura 10, desenho de Tatiana Belinky, representa um momento de interação 

das crianças com a professora em uma situação de contação de história. Na 

representação, a criança traz a relação entre a leitura e uma atividade coordenada e 

vivenciada com o auxílio do adulto. 

Ao relacionar os desenhos com as entrevistas realizadas, conseguimos 

compreender que existe muito fortemente a ideia de que a leitura é considerada pelas 

crianças como uma atividade que elas vivenciam na instituição de Educação Infantil. 

Percebemos que, apesar da concepção de que o adulto ainda é o detentor do poder 

da leitura, as crianças concebem isso como algo positivo, o que nos dá indícios dos 

modos como o trabalho é desenvolvido na escola. Ao analisar suas falas e seus 

desenhos, observamos que, para elas, é somente por meio do adulto como mediador, 

neste caso o professor da Educação Infantil, que elas serão capazes de constituir essa 

prática de leitura, considerando que no processo de leitura, para obter significado, o 

leitor recorre às fontes de informações visuais, não visuais e mediação de outros mais 

experientes, nesse caso, o professor.  

No desenho (Figura 13 - Desenho de Luís Fernando Veríssimo), conseguimos 

perceber que a leitura é significada para essa criança como uma atividade escolar, 

simbolizada pelas ações e objetos constituintes do contexto escolar (lápis, caderno, 

carteiras). Nas duas representações (desenhos) anteriormente, as crianças 

Legenda: Nesse desenho a 

criança buscou representar ela 

própria realizando atividades na 

escola. 
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apresentam como experiência relacionada à leitura momentos vivenciados no CMEI, 

o que nos indica a valorização, pelas crianças, das atividades vivenciadas nesse 

contexto, em relação à leitura, ainda que isso não indique, de forma exclusiva, que 

ela só veja a leitura como prática da escola. 

A escola, portanto, é concebida como instituição responsável por propiciar a 

aprendizagem e o desenvolvimento da linguagem escrita – sentido produzido 

historicamente e que circula nos meios sociais e é apreendido pelas crianças. De fato, 

por sua complexidade e multiplicidade de dimensões e condicionantes (SOARES, 

2003; LOPES, 2011), o que demanda mediações competentes e sistemáticas, esse 

processo tem sido, principalmente para as crianças de camadas pobres, cujo acesso 

a práticas com textos escritos é, sabidamente, menos intenso, prerrogativa da 

instituição escolar. Os modos como cada instituição, cada professor desempenha 

esse papel, como desenvolve suas práticas pedagógicas, imprimem marcas nos 

modos como os sujeitos que delas participam compreendem a leitura e seu 

aprendizado. 

Consideramos que, em seus dizeres todos, as crianças de nosso estudo 

revelaram marcas diversificadas e significativas do que vivenciam no CMEI em 

relação à leitura. Dentre essas, transparecem sentidos da leitura como uma atividade 

da escola, sobretudo no que se refere ao seu aprendizado, o que é reconhecido social 

e cientificamente. 

Concebida como processo de apropriação da língua escrita, que envolve tanto 

a compreensão pelos aprendizes de como funciona o sistema de escrita alfabético, 

quanto o desenvolvimento de práticas de produção e compreensão de textos escritos 

(leitura), esse processo [alfabetização] tem lugar nas práticas do CMEI e nas 

atividades das crianças mediante a exploração de textos escritos diversos existentes 

na escola e na sala, conforme descrevemos anteriormente. Mas, os sentidos que 

aparecem nas falas das crianças parecem trazer outras marcas, outros textos, como 

nos diz Bakhtin sobre a constituição de nossos dizeres, que são integrados por 

múltiplas vozes, nem sempre concordantes, mas que envolvem encontros e 

desencontros. Indagadas sobre o que é ler e como se aprende a ler, as crianças 

responderam:  
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A gente vai para a escola, pega o livro e lê. Não pode rasgar. Tem 
que ter cuidado com os livros da escola. 
Sim! (É difícil aprender a ler). Tem que estudar muito, o que a 
professora diz, e ler as coisas que tem aqui na escola, no quadro 
e nas paredes, por que é muito difícil ler as letras. 
T.B.: Ah! Tem que estudar muito, muito... eu tô (sic) aprendendo com 
as minhas professoras aqui.  
(2 ª entrevista individual Tatiana Belinky- 10/06/2015). 
 
Ler é fazer os nomes dos colegas e estudar muito. É também fazer 
a atividade que a tia fez na escola; [...] Ler é para saber as coisas 
da escola; para saber o que tem escrito no quadro e depois ler. 
Ah! No quadro, na data, no nome dos amigos, no papel do 
lanche... 
É... Na minha casa não tem atividade de ler [...] 
(1 ª entrevista individual Mário Quintana- 10/06/2015). 
 
Tu pega o livro lá na sala, pode calar a boquinha, abre ele e vê o 
que tem nas letrinhas e depois “despega o livro”. 
Eu não sei ler ainda não, mas eu vou aprender e ficar bem esperto 
na escola.  
(2 ª entrevista individual Elias José - 21/05/2015). 
 

 

As crianças deixaram transparecer, em seus dizeres, as práticas que vivenciam 

e suas próprias recriações dessas experiências. Afinal, como nos diz Vigotski (2010) 

os sentidos são produções fluidas que envolvem, tanto os significados mais estáveis, 

como também memórias, sentimentos, valores, ou seja, o que as crianças nos dizem 

têm entrelaçadas, outras vozes de outros contextos por vezes em contradição: A 

gente vai para a escola, pega o livro e lê; tem que estudar muito o que a 

professora diz. Aqui vemos marcas de modos de dizer que circulam na sociedade e 

as crianças reproduzem, recriando, em encontro e desencontro com o que vivenciam 

de fato. 

Mas, em seus dizeres as crianças também evidenciam as práticas da 

professora, que revelam apropriação de novos modos de conceber a linguagem 

escrita e seu aprendizado pelas crianças. 

Vygotsky (2007), em suas teorizações assinala que a aprendizagem da leitura 

e escrita é fundamental para o desenvolvimento da criança como um todo, pela 

natureza simbólica complexa da linguagem escrita, que exige a prática voluntária e 

consciente da linguagem oral, a análise de seus componentes semânticos e 

fonológicos e a análise das relações entre oralidade e escrita. Para o autor, a 

aprendizagem da escrita envolve a apropriação de uma linguagem superior e 

complexa. 
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Dentro desse processo, o aprendizado da leitura, como prática social-individual 

de compreensão de textos escritos, envolve várias outras aprendizagens, de 

conceitos, procedimentos e atitudes relativos a o que é a leitura, para que serve, o 

que se lê, para que se lê e como se lê. Esses aprendizados envolvem, de modo mais 

específico, procedimentos de decifração das palavras – decodificação e identificação 

global de palavras; e de compreensão dos textos escritos – as estratégias de leitura. 

(LOPES, 2015). 

 Dessa maneira, as crianças, aprendizes da leitura, precisam compreender, 

entre outras tantas coisas, as relações entre o texto escrito e suas funções sociais, 

bem como suas relações com a oralidade. Tendo em vista isso, torna-se relevante 

considerar que esse processo de compreensão não se dá apenas pela memorização 

das associações letra-som ou vice-versa. Ao ler, como aponta Smolka (2012), as 

crianças vão muito além de transformar a letra em som: produzem sentidos, sendo 

esse aspecto essencial ao processo de ensino-aprendizagem da leitura.  

As crianças trazem em suas falas aproximações e distanciamentos dessas 

ideias. Ao afirmarem que aprendem a ler as coisas que tem aqui na escola, no 

quadro e nas paredes; que ler é fazer os nomes dos colegas; no quadro, na data, 

no nome dos amigos, no papel do lanche... elas nos dão pistas de que as práticas 

que vivenciam na escola são inovadoras, incluem bem mais que meras combinações 

letra-som, ainda que essas sejam imprescindíveis, mas envolvem atividades em que 

a escrita é necessária e faz sentido (ler os nomes dos amigos, o papel do lanche, a 

data.... Essas práticas têm sido propostas como modos de propiciar que as crianças 

interajam não apenas com letras, sílabas, mas com a cultura escrita (TEBEROSKY; 

COLOMER, 2003). 

 Além disso, mesmo quando apontam o que supostamente seriam práticas 

“tradicionais e mecanicistas” de ensino da língua escrita, como fazer a atividade que 

a tia fez; saber o que tem escrito no quadro; vê o que tem nas letrinhas, são 

modos de ação também importantes para que as crianças aprendam os aspectos mais 

“técnicos” da escrita como sistema e que podem ser trabalhados de modo mais 

significativo. 

 Por fim, as crianças afirmam o que é historicamente definido: a escola é o lugar 

de aprender a ler e escrever: É... Na minha casa não tem atividade de ler; É também na 

escola; lá na sala; Eu não sei ler ainda não, mas eu vou aprender e ficar bem esperto na 

escola. Para as crianças do estudo, para suas condições concretas de vida, embora tenham 
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mencionado que realizam “leituras” em diversos lugares, é mesmo na escola onde esse 

aprendizado pode se desenvolver. 

 A esse respeito, o discurso da professora, em certa medida, se aproxima dos 

dizeres das crianças em relação ao lugar da leitura na instituição de Educação Infantil.  

É uma coisa que não se separa da Educação Infantil, não pode se 
separar. A Educação Infantil gira em torno da leitura, ou a leitura gira 
em torno da Educação Infantil. Você não pode acreditar na educação, 
principalmente nessa fase que é a base, sem acreditar que as crianças 
não tenham acesso à leitura, porque o grande objetivo das crianças 
aqui é formar as questões humanas, mas também formar os leitores, 
porque o leitor não é só aquele que vive lendo por vício não...  Você 
se torna um leitor da vida. Olhar pra vida com outros olhos, quando 
você tem um olhar de leitor. Então, é papel da Educação Infantil formar 
os leitores e que possibilite momentos que elas se deleitem com a 
leitura.  
(Entrevista Individual com Preciosa - 25/09/2015). 
 
 

 A professora nos fala de como percebe que a leitura precisa ter lugar na 

Educação Infantil, com ênfase na formação do leitor, na sua iniciação, o que envolve 

também a vivência com objetivo de deleite, de prazer, aproximando-se do que foi 

proposto por Solé (2003). A autora defende que o aprendizado inicial da leitura deve 

assegurar interação significativa e funcional da criança da Educação Infantil com 

àquela. Na Educação Infantil, o uso funcional da leitura implica na implementação de 

atividades que estimulem o prazer em ler e que permitam experimentar o poder da 

leitura e nos transportar a outros mundos, reais ou imaginários. 

 Os diversos sentidos atribuídos à leitura pelas crianças nos fazem refletir, como 

defende Leal (2002), que somos seres de linguagem. É por meio dela que 

cotidianamente construímos sentido como produtores ou como receptores de textos 

orais e/ou escritos. Trata-se, como propõem Vigotski (2010) e Bakhtin (2003), da 

principal forma de interação, de produção da atividade mental, da comunicação, da 

autorregulação. Para Vygotsky (2007), o crescimento intelectual da criança depende 

de seu domínio dos meios sociais do pensamento, isto é, da linguagem. Os 

significados de homem e de mundo são criados a partir dos encontros que 

estabelecemos com este mundo. E a leitura é uma forma de linguagem, por meio da 

qual as crianças criam significados para o mundo a sua volta. 

 É fundamental que as crianças tenham acesso e interajam intensamente com 

diferentes textos e materiais escritos, explorando-os, buscando compreender seus 
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conteúdos, estruturação e finalidade, elaborando, assim, diversos sentidos para a 

leitura. 

Delineamos aqui alguns dos muitos e possíveis sentidos acerca da leitura com 

crianças e a relação desses sentidos, ainda que não explícitos, com a prática no 

contexto da Educação Infantil. Nessa perspectiva, podemos pensar que, em 

contextos diversos de acesso às significações da leitura, produzem modos 

singulares, também diversos, de apropriação e produção de sentidos sobre o que é 

ler, como se lê, onde se lê, para que se lê, compreendendo a leitura como uma 

prática social. Os diferentes sentidos para a leitura atribuídos por elas refletem, ainda 

que não linearmente, que as práticas cotidianas as quais são pensadas e 

desenvolvidas para e com as crianças nas instituições, constituem condições de 

viver/experimentar a infância não apenas diversa, mas única e própria para cada 

uma delas. 

Como defende Freire (2006), a leitura do mundo precede a leitura da palavra. 

Daí que a posterior leitura desta não pode prescindir da continuidade da leitura 

daquela. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do 

texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica na percepção das relações entre 

o texto e o contexto. 

A compreensão do ato de ler o mundo em particular é o que move os processos 

de leitura. A leitura da palavra, frase, da sentença jamais significou uma ruptura com 

a "leitura mundo”. Com ela, a leitura da palavra foi a leitura da "palavra-mundo". 

Assim, conseguimos perceber, por meio do desenho, o esforço ou o desejo da 

criança de tornar a mãe membro do círculo social de leitores. Então, compreender a 

leitura por esse ponto de vista significa perceber que os diferentes participantes dos 

eventos de leitura agem a partir de diferentes lugares de interpretação, produzindo, 

assim, variadas leituras.  

Nessa perspectiva, a leitura é vista pelas crianças como um caminho de 

possibilidades na vida e no mundo. Os enunciados traduzem a compreensão da 

prática de leitura como uma atividade cotidiana, carregada de sentidos que se 

constroem ao longo das experiências de vida de cada leitor (KRAMER, 2002; 

FREIRE, 206).  

A discussão apresentada nesta seção favorece uma compreensão das crianças 

como sujeitos situados em um determinado contexto social, marcados pelas práticas 
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e pelas situações de interlocução com a cultura letrada, a partir das experiências que 

vivenciam, também, nos ambientes fora da escola. Embora não forneçam detalhes de 

como a leitura aparece claramente nesses ambientes, esses sujeitos informam 

conhecer e reconhecer a função social da leitura. Reforçam, ainda, o papel de acesso 

a múltiplos textos e, a partir daí a construção de múltiplos sentidos para o ato de ler. 

Portanto, tanto os discursos apresentados nas entrevistas, quanto as reflexões 

sobre os desenhos nos mostraram uma prática da leitura no espaço da escola que 

merece ser reconstruída a partir do leitor e do seu contexto. 

É preciso recriar a cultura da leitura por meio de seus diversos gêneros, 

partindo daqueles que estão mais próximos ao leitor até uma leitura mais 

sistematizada, apresentada pela professora.  

As crianças exercem suas práticas de leitura e reconhecem a relevância social 

e cultural desse ato. Todavia, elas necessitam de atividades nas quais sejam 

desenvolvidas suas habilidades de leitor. 

Mediante a análise dos discursos das crianças e de suas ações na escola, foi 

possível compreender que a leitura é uma prática de linguagem escrita que vem 

atrelada à dinâmica da vida de cada uma delas: para se localizar, para saber-

conhecer, para anotar algo que se queira lembrar. Essas são práticas de leituras 

sociais que circundam a vida das crianças. Como atividade especificamente humana, 

ela se constitui como trabalho simbólico permeado por usos e funções diversos no 

entorno sociocultural. 

 Na leitura, como em toda prática de linguagem, a atividade mental de um “eu”, 

como trabalho simbólico, é fundamentalmente dialógica (Bakhtin,2003), na qual se 

confundem os turnos, misturam-se as vozes.  

 A leitura ganha, dentro e fora da escola, marcas próprias e essas marcas 

significam as ações humanas no contexto cultural: não só funções da leitura, mas seus 

usos e valores se modificam e se transformam. E são essas transformações que 

produzem um modo individual de perceber a leitura, formando assim para cada uma 

das crianças de nossa pesquisa um sentido para a leitura. 

 

 

 

 



 
 

____________________________________ 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Para enxergar as coisas sem feitio é preciso 

não saber nada. 

É preciso entrar em estado de arvore. 

É preciso entrar em estado de palavra. 

Só quem está em estado de palavra pode. 

Enxergar as coisas sem feitio.  

(Manoel de Barros) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

   

Desenvolvemos a investigação que resultou neste texto dissertativo tendo 

como fio condutor o questionamento: que sentidos são atribuídos à leitura por crianças 

de Educação Infantil? Assim, essa nossa questão, não apenas “de partida”, mas de 

percurso e de chegada, deu-nos rumos que nos fizeram construir uma resposta 

possível, incompleta e provisória. 

 Com base nos aportes definidos – sobre a pesquisa, sobre a criança, a infância, 

a Educação Infantil, a leitura, a leitura na Educação Infantil – seguimos rumo ao 

encontro das crianças em seu espaço na educação infantil, nosso campo de pesquisa. 

O tempo que passamos em campo foi permeado pela preocupação e o compromisso 

com uma observação atenta e reflexiva sobre a relação das crianças com a leitura. E 

o que encontramos? 

 Nosso estudo nos possibilitou constatar, junto com as crianças e sua 

professora, que, apesar das dificuldades enfrentadas pelas instituições públicas de 

nosso país e de nosso município, bem como das condições de vida das crianças 

participantes, pertencentes a camadas pobres da população, que a instituição propicia 

às crianças condições de interação com a linguagem escrita e de experimentação da 

leitura de modos diversos e significativos, mesmo enfrentando limites relativos a 

espaços e equipamentos. Mesmo sem biblioteca na escola, as crianças têm, em sua 

sala de atividades, espaço e tempo para ler: “cantinho de leitura”, com contação de 

histórias todos os dias pela professora; além disso, têm acesso livre ao “armário-

biblioteca” da secretaria, onde encontram livros que são “massa”! Experimentam, 

todos os dias, leitura de seus nomes e dos colegas, registros relativos a atividades 

desenvolvidas, contatos com a escrita, com as letras, com suas finalidades e usos 

sociais reais. 

Essas experimentações são vivenciadas pelas crianças de forma lúdica, 

relativamente autônoma, criativa e feliz! Dadas essas condições, ainda que muito 

simples, as crianças inventam e recriam modos de experimentar a escrita, nem 

sempre monitoradas pela professora. Fazem sopas de letras no parque, transformam 

um armário da secretaria em uma biblioteca, criam nas mesas do lanche espaços para 

ler, viram expectadores atentos de contações de história, querem virar contadores de 

histórias. 
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Encontramos, portanto, a criança que está afirmada nos nossos aportes 

teóricos: a criança competente, sujeito social que se comunica, que percebe, presta 

atenção, que atribui valores, que deseja, que participa de seu contexto, criando e 

recriando o que existe e não existe à sua volta. 

E que brinca, nos tempos e espaços propiciados pela instituição – na sala, no 

cantinho de “faz-de-conta” e no parque, no pátio. 

As crianças nos mostraram, em seus dizeres, que interagem com práticas 

diversas de leitura, inventando espaços percebendo que esta linguagem vai muito 

além dos espaços da instituição de Educação Infantil, mas é vivida de modo 

sistematizado, nesse espaço. 

  Encontramos crianças que contribuíram, não apenas como sujeitos 

participantes da pesquisa, mas que nos (trans)formaram, como pesquisadora. Suas 

capacidades e dificuldades, seus silêncios, suas ideias e questionamentos nos deram 

os subsídios para (re)pensar os modos como realizamos as entrevistas, que passaram 

a ser encontros de conversa, de interação, em que buscávamos, nós e elas, 

compreender (inter)ativamente nossos enunciados. 

 E, assim, elas nos ajudaram a construir uma resposta – possível e provisória – 

à nossa questão. Com seus dizeres, as crianças nos indicaram que, para elas, a leitura 

tem muitas faces, pode ser de muitos jeitos, jeitos que até se contradizem:  

- que ler é coisa/atividade de um tempo futuro, não é para suas vidas de agora, 

inclusive porque “ainda não sabem ler”! Mas, também por não reconhecerem que o 

que fazem, mediadas pela professora, pela avó, pela mãe, é leitura; 

- que ler é atividade de adulto, que se relaciona com trabalho, com sucesso na 

profissão; que a leitura é, ao mesmo tempo, condicionada por ser adulto e condição 

para ser adulto – “minha mãe já cresceu, já é adulta e não sabe ler?!” 

- que a leitura é uma “chave que abre portas”: de conhecer/saber o que ainda não 

sabe, de fazer o que ainda não faz, de poder o que ainda não pode – até ensinar a 

mãe a ler! De ser o que ainda não é – ter um lugar diferente na vida. 

- que a leitura pode ser experimentada em qualquer lugar! É só ter letras e, ó! Que se 

pode ler na rua, no ônibus, nas placas, na Bíblia da avó, em casa ou na igreja, na 

cama com a mãe na hora de dormir, na escola, na sala, na secretaria, nas mesas do 

lanche, no parque, até brincando!.  

- que ler é bom; é legal! Que a leitura é prazerosa! Ler como atividade prazerosa. 
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Finalmente, as crianças nos disseram que ler é uma atividade “da escola”, onde 

esperam aprender ou já estão aprendendo a ler – com a professora.  

 Os discursos das crianças evidenciam ter outras marcas além de suas 

vivências na educação infantil. Colocadas por nós na posição de interlocutores, elas 

trouxerem para nossa conversa outras possibilidades de se compreender a leitura, o 

que nos lembra o que diz Vygotsky (2007), que no processo de elaboração dos 

sentidos pelas crianças, o evento ou a ação vai se revestindo de nuances diversas 

que formulam modos de significar a realidade vivida.  

 Assim, os sentidos que as crianças atribuem à leitura são múltiplos e diversos, 

tanto para a mesma criança, como para elas entre si. Esses sentidos se aproximam e 

se distanciam dos sentidos considerados “válidos” socialmente, cientificamente. Mas, 

são sentidos que têm uma base nos significados que circulam nos meios onde as 

crianças vivem e são recriados, reinventados por elas. Como produções que não são 

somente delas, mas mediadas pelo meio social, podem ser transformadas, ampliadas, 

na medida que as crianças sejam consideradas como “leitoras” em suas experiências 

cotidianas e tenham oportunidades de “falar” sobre o que leem, para que leem e como 

leem em situações diferentes. 

 Consideramos que dar voz às crianças representou, em nossa pesquisa, muito 

mais do que ouvi-las, mas escutá-las verdadeiramente e assumi-las como sujeitos 

ativos na construção de visões acerca da leitura que ficam mais alargadas para nós, 

agora que sabemos o que as crianças pensam-sentem-imaginam sobre. 

Acreditamos que esse conhecimento pode contribuir para que as práticas 

pedagógicas possam propiciar às crianças, já na Educação Infantil, seu processo de 

formação leitora, mediante o acesso e a interação mediada com práticas de leitura.  

Consideramos, por fim, que este estudo poderá contribuir para uma reflexão 

crítica acerca das propostas e práticas pedagógicas na Educação Infantil que 

envolvem a linguagem escrita, inserindo-a junto a outras linguagens e 

conhecimentos, para que possam ser ampliadas as possibilidades concretas de as 

crianças se tornarem partícipes das decisões que lhes dizem respeito nas 

instituições de Educação Infantil, que possam aprender e se desenvolver. E sem 

perder de brincar, de ter prazer, de ser feliz! Assim, “entramos em estado de 

palavras”, buscamos e brincamos com as palavras das crianças e por meio delas 

achamos nosso caminho.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 
À Digníssima Professora Rosaneide Trigueiro 
Diretora do Centro Municipal de Educação Infantil Wilma Dourado Dutra 
 
 Prezada Diretora, 
 
 Na qualidade de Professora Orientadora da Mestranda Bárbara Raquel Coutinho 
Toscano de Azevedo, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, venho solicitar-lhe a autorização para entrada da referida mestranda 
nesta instituição com o objetivo de desenvolver a pesquisa empírica necessária à construção 
de sua dissertação. 
 O objetivo do estudo da mestranda é analisar “Analisar práticas de leitura vivenciadas 
no contexto da Educação Infantil e os sentidos atribuídos à leitura por crianças”. 

Do ponto de vista metodológico, a investigação envolverá os seguintes procedimentos: 
- questionário para caracterização do campo e dos sujeitos participantes; 
- entrevista de tipo semiestruturado, individuais e coletivas. 
- observação de atividades pedagógicas desenvolvidas na instituição que envolvam 

práticas de leitura; 
Os sujeitos participantes serão crianças de quatro e cinco anos que frequentam esta 

instituição, bem como seus professores. 
A pesquisa será desenvolvida de outubro de 2014 a julho de 2015, com idas semanais 

(no mínimo duas vezes) à instituição para realização dos procedimentos. 
A autorização da escola e dos familiares das crianças, bem como o aceite, por parte 

dos professores e das crianças, devidamente documentados em Termos de Livre 
Consentimento, são imprescindíveis ao início das atividades. 

Assumimos, junto com a mestranda, o compromisso de respeitar, em todos  os 
procedimentos desenvolvidos, os preceitos éticos e técnicos que orientam a pesquisa 
científica e nos comprometemos a retornar à instituição para compartilharmos os “achados” 
da investigação. 

 
Atenciosamente, 
 

 

 
Profa. Dra. Denise Maria de Carvalho Lopes - Mat. SIAPE 6347805 

 
 

Mestranda Bárbara Raquel Coutinho Toscano Azevedo - Mat. 2014106990 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “PRÁTICAS DE LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 

OS SENDIDOS DAS CRIANÇAS”.  

 

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu 

consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade.  

Essa pesquisa procura investigar as “Práticas e Sentidos atribuídos por crianças de Educação Infantil a leitura”. 

Assim, cumprir o objetivo de Analisar práticas de leitura vivenciadas no contexto da Educação Infantil e os 

sentidos atribuídos à leitura por crianças, se constitui o desafio dessa pesquisa.  

A pesquisa visa trazer uma contribuição aos estudos desenvolvidos sobre o trabalho com leitura na 

educação infantil, levando em consideração as falas das crianças e os sentidos e elas atribuem para esse ato social- 

leitura, assim como as falas e modos de pensar dos professores, coordenadores e gestores sobre como a leitura é 

concebida na Instituição de Educação Infantil . Assim, o seu consentimento livre e esclarecido para participar da 

pesquisa representará uma atitude ético-política relevante e os riscos serão mínimos, senão inexistentes, visto que 

a construção dos dados será feita através de aplicação de questionário e entrevista, com a inteira liberdade de 

recusa em responder qualquer pergunta.  

Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) aos seguintes procedimentos: observação – de tipo 

não participativa, tanto de atividades pedagógicas desenvolvidas em salas de aula, como em outros momentos de 

leitura fora do contexto da sala; questionário para caracterização do campo e dos sujeitos participantes; entrevistas 

– do tipo semiestruturada – individuais e coletivas, com as crianças, professores, coordenador e diretor. 

O seu nome não será identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a 

divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os participantes. Em qualquer momento, se você 

sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito à indenização. O pesquisado será 

resguardado com total sigilo.  O seu nome não será identificado em nenhum momento da pesquisa. Os dados serão 

guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os participantes. Em 

qualquer momento, se você sofrer algum dano ou abalo moral comprovados, decorrente desta pesquisa, você terá 

direito a recorrer a Lei, na Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. 

Você ficará com cópia deste Termo e qualquer dúvida que tiver a respeito desta pesquisa, poderá 

perguntar diretamente para Bárbara Raquel Coutinho Azevedo, no endereço: Rua Pernambuco, 31 – Neópolis 

Natal/RN, CEP 59.080-260 ou pelo telefone (84) 88881159 – E-mail: barbaracoutinho02@hotmail.com. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFRN, no Campus Universitário da UFRN – Natal (RN) - HUOL, telefone: 3342 5003, endereço: Av. Nilo 

Peçanha, 620, Petrópolis, CEP 59.012-300 Nata/Rn - e-mail: cep_huol@yahoo.com. 
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CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e os 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da mesma.  

 

Participante da pesquisa:  

Nome:_________________________________________________________________  

Assinatura:_____________________________________________________________  

Pesquisador responsável: __________________________________________________ 

 

 

Bárbara Raquel Coutinho Azevedo 

Rua:  Pernambuco, 31 – Neópolis Natal/RN, CEP 59.080-260 

 

Comitê de Ética em Pesquisa  

Campus Universitário – UFRN  - Natal/RN 

Natal (RN), _______ de __________________ de 20___. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 

 

ROTEIRO PARA OBSERVAÇÃO EM SALA DE AULA  

E PARA REGISTRO EM DIÁRIO DE CAMPO 

Investigação acerca das “PRÁTICAS DE LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: OS SENDIDOS 

DAS CRIANÇAS”. 

Pesquisadora Responsável: Bárbara Raquel Coutinho Toscano Azevedo 

Roteiro de diário de campo da prática em sala de aula 

 Dia de observação 

 Hora de início e término 

 Local 

 Duração 

 Tema trabalhado no dia 

 Modos de condução das atividades pelo professora durante a aula: como inicia o dia/aula; como 

explora o “tema”, como encaminha as ações das crianças, intervenções, relações com as crianças 

e destas com a professora; 

 Relações entre as crianças durante as atividades; 

O que observar sobre a relação da professora com a leitura: 

 Como ocorre a interação das crianças com a leitura 

 Existe mediação 

 Como são propostos os momentos de leitura 

 Em que momentos da rotina as crianças leem  

 O que leem 

 Existe momentos livre para a leitura 

 Existe um espaço preparado para a leitura na sala ou na escola 

 Qualidade do material disponível 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 

 

ROTEIRO PARA OBSERVAÇÃO EM SALA DE AULA  

E PARA REGISTRO EM DIÁRIO DE CAMPO 

Investigação acerca das “PRÁTICAS DE LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: OS SENDIDOS 

DAS CRIANÇAS”. 

Pesquisadora Responsável: Bárbara Raquel Coutinho Toscano Azevedo 

Roteiro de diário de campo infraestrutura da escola 

 Dia de observação 

 Hora de início e término 

 Local 

 Duração 

O que observar da estrutura física e espaços destinados a leitura na escola: 

 Como a escola está dividida ? Quantidade de salas e espaços de vivencias 

das crianças? 

 Existem espaços destinados para a leitura na escola? E nas salas ? 

 São propostos os momentos de leitura pela instituição? Existe algum projeto 

de leitura? 

 Existem materiais escritos no entorno da escola ? é de fácil acesso para as 

crianças? Que tipo de material? 

 Existe momentos livre para a leitura 

 Como é a relação com textos escritos no entorno da escola ? 

 As crianças podem ter acesso a materiais de leitura com frequência? Levam 

livros para casa? Trazem algum tipo de material de casa? 

 Qual a relação das crianças com os materiais escritos da escola ? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 

Investigação sobre os Sentidos atribuídos por crianças à leitura no contexto 

da Educação Infantil 

Pesquisadora Responsável: Bárbara Raquel Coutinho Toscano Azevedo 

Identificação:_____________________________________________________ 

Data:_____________________ Local:_____________________  

Hora:____________ 

Nome completo: _____________________________________________ 

Nome de Pesquisa: ___________________________________________ 

Idade: _________ Formação: ________________ Instituição: ______________ 

Entrevista Professora  

1. Para você, O que é ler? 

2. Para que se ler? 

3. Como podemos aprender a ler? 

4. Como se dá a sua relação com a leitura atualmente ?  

5. No contexto de sala de aula, como é trabalhada a leitura ? 

6. Como se caracteriza a metodologia de trabalho utilizada pela escola ? 

7. Em quais momentos ou atividades a leitura é trabalhada  na escola? 

8. O que você entende por leitura? 

9. Em sua opinião qual a importância da leitura para o desenvolvimento infantil? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 

Investigação sobre os Sentidos atribuídos por crianças à leitura no contexto 

da Educação Infantil 

Pesquisadora Responsável: Bárbara Raquel Coutinho Toscano Azevedo 

Identificação:_________________________________________________________ 

Data:_____________________ Local:_____________________ 

Hora:____________ 

Entrevista Individual  II - com as crianças  

 Você gosta de ler? 

 O que é ler? 

 Para que serve? 

 Onde podemos ler? 

 O que você mais gosta de ler? 

 Alguém ler para você ou você ler sozinho? 

 

 

 

 

  

 

 


