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Inserir a cultura letrada no cotidiano das crianças 
que frequentam a Educação Infantil por meio de práticas 

sociais de leitura e escrita como a leitura de 
diferentes tipos de textos 

 (jornais, panfletos, revistas, livros infantis), 
assim como aproximar a criança da literatura 

apresentando-a de forma lúdica propiciam 
a entrada da criança ao mundo letrado, 

e consequentemente a descoberta 
da função social da leitura. É dessa forma que se inicia a formação do pequeno 

leitor, contribuindo para o gosto pela leitura e pela literatura em si. 
 

(FURTADO & DEBUS, 2017, p. 03). 
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RESUMO 

 

O presente trabalho consiste numa reflexão sobre a importância da leitura e as 

práticas de alguns professores atuantes na Educação Infantil que são capazes de 

favorecer o desenvolvimento da criança como leitor literário, atuando, dessa forma, 

como mediadores para auxiliar os pequenos nesse processo. Para isso, foi realizada 

uma pesquisa qualitativa, com revisão bibliográfica sobre o tema, a fim de conhecer 

a prática de alguns professores da Educação Infantil sobre o trabalho com a leitura e 

com a literatura, considerando que essa mediação literária pode auxiliar ou pode 

influenciar negativamente a relação com a leitura nos anos posteriores de 

escolarização dessas crianças. Percebeu-se que o processo de formação histórico e 

sociocultural do livro no Brasil bem como a literatura infantil apresentava-se, quase 

em sua totalidade, com um caráter moralizador até início dos anos 90. Contudo, nos 

dias atuais ainda permanece alguns traços desta visão, pois se constatou que 

alguns professores ainda utilizam a literatura para as crianças como formas de 

transmissão de valores. Em contrapartida, tornou-se evidente que muitos projetos de 

leitura estão percebendo a criança como leitora, desde bem pequeninas, e dessa 

forma focalizam a literatura infantil em sua totalidade, desenvolvendo paralelamente 

a imaginação, a fantasia, a linguagem, a relação com o outro, o senso crítico, e 

sobretudo, com uma diversidade de gêneros textuais, contribuindo assim para o 

letramento infantil, sempre aliados à ludicidade. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Leitura. Literatura. Mediador literário.  
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ABSTRACT 

 

The present work consists of a reflection on the importance of reading and the 
practices of some teachers who are active in Early Childhood Education who are 
able to help the development of the child as  literary reader, thus acting as mediators 
to help the children in this process. For this, a qualitative research was carried out, 
with bibliographical revision on the subject, in order to know the practice of some 
teachers of the Child Education on the work with the reading and with the literature, 
considering that this literary mediation can help or can influence negatively the 
relationship with reading in the later years of schooling of these children. It was 
noticed that the process of historical and socio-cultural formation of the book in Brazil 
as well as the children's literature presented, almost in its entirety, a moralizing 
character until the beginning of the 90s. However, there are still some traces of this 
perspective, as it was found that some teachers still use literature for children as 
forms of value transmission. On the other hand, it has become clear that many 
reading projects are perceiving the child as a reader, ever since they were very 
young, and thus focus children's literature in its entirety, developing in parallel 
imagination, fantasy, language, relationship with one another, the critical sense, and 
above all, with a diversity of textual genres, thus contributing to children's literacy, 
always allied to playfulness. 
 
 

 

Keywords: Reading. Literature. Literary mediator. 
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 INTRODUÇÃO  

                                                                                                                                                                                                             

O tema selecionado para este trabalho de conclusão de curso se relaciona 

com as memórias de minha experiência como professora de educação infantil. Na 

época eram trabalhados vários projetos de leitura onde nós, professores e alunos, 

não tínhamos autonomia para escolher o tema que seria trabalhado e as atividades 

que seriam propostas.  

 Relatando uma das experiências ocorridas naquele período, na escola em 

que eu trabalhava, o livro que foi adotado para o projeto de leitura já vinha da 

Secretaria de Educação para ser desenvolvido na creche. Cada turma 

confeccionava seu livro, teatros ou músicas que seriam apresentados. Os alunos 

“confeccionavam” ou “reproduziam” os livros que já existiam e os teatros eram feitos 

com falas já prontas para os alunos gravarem e falarem na hora da apresentação. 

Os alunos reproduziam o que era pedido, muitas vezes, coisas que não faziam 

sentido para eles. 

Outra questão que me chamou atenção para o desenvolvimento do tema 

remete ao fato da minha filha se interessar por contação de histórias. Num 

determinado dia, ela quis levar um livro para creche-escola que frequenta. Quando 

ela chegou da escola perguntei se a professora havia lido o livro para a turma, e ela 

me respondeu que não. Continuei enviando o livro dentro de sua mochila para que 

fosse lido para ela e a turma, mas, sem sucesso. No quarto dia consecutivo que ela 

havia levado o livro, a professora auxiliar estava na turma. Quando ela chegou fiz a 

mesma pergunta se a professora regente havia lido a história para a turma, e ela me 

respondeu toda sorridente que sim, e que ela havia mostrado as figuras do livro e 

pediu para a criança que quisesse contar, recriar uma história. 

Esses fatos me fazem refletir e questionar sobre a importância da leitura e 

como podemos trabalhar esse tema na escola. O quanto a figura do professor como 

mediador literário é importante nesse processo. Além disso, me questiono se o 

professor que atua na Educação Infantil compreende seu papel como mediador 

social que pode influenciar o gosto e apreciação das crianças pela leitura e narração 

de histórias. 
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Essa questão, que envolve a implicação dos professores como mediadores 

no processo de apreciação da leitura, fez com que eu levantasse outros 

questionamentos: 

Seria possível afirmar que o contexto sociocultural das educadoras interfere 

na prática pedagógica na Educação Infantil referente à leitura e à literatura? 

Como é trabalhada a leitura no processo ensino-aprendizagem com crianças 

da Educação Infantil? 

Qual a importância dos mediadores literários na tentativa de despertar o 

gosto pela leitura nas crianças pequenas? 

Quais relações são possíveis entre ludicidade e o trabalho literário dos 

professores na Educação Infantil? 

Como objetivos a serem alcançados nessa pesquisa, esperamos:  

- Investigar o percurso sociocultural do livro no Brasil, suas repercussões na 

sociedade e, principalmente no trabalho pedagógico. 

- Identificar por meio de questionários e revisão bibliográfica se os 

professores da Educação Infantil e seus cursos de formação enfatizam “a leitura e 

literatura infantil” ou se a Secretaria de Educação disponibiliza cursos de formação 

continuada que abordem esse tema; 

- Identificar como a leitura é trabalhada no processo de ensino-

aprendizagem para crianças na Educação Infantil, com objetivo de criar 

possibilidades da criança se interessar pelo material literário; 

- Conhecer, por meio de questionário, o que pensam os professores sobre a 

importância da leitura e como eles desenvolvem essa atividade na escola. 

- Explicitar de que formas a ludicidade se relaciona com o trabalho literário 

dos professores da Educação Infantil, para que trabalhem a leitura de forma 

significativa. 

Neste trabalho foi realizada uma pesquisa qualitativa, com revisão 

bibliográfica sobre o tema, na tentativa de conhecer a prática de alguns professores 

da educação infantil com relação à importância da leitura e da literatura infantil, 

considerando que esse professor é um mediador privilegiado nesse processo 

educativo. Defendendo a ideia de que essa mediação pode influenciar positivamente 

ou negativamente a relação que a criança pode ter nos anos posteriores de 

escolarização. 
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Sendo assim, na Seção 1 busco compreender como se deu o percurso 

histórico do livro no Brasil e sua influência sobre literatura infantil apresentada nas 

escolas nos dias atuais. Percebi que o caráter moralizador das histórias marcou 

décadas, mesmo após a chegada da Família Real no Brasil, com a criação da 

imprensa. Nesse contexto, os livros infantis passaram a ser considerados 

ferramentas de apoio aos professores. Depois da literatura de Lobato outros 

enfoques passaram a ser considerados e, após, a reforma do ensino a literatura 

ganhou novos rumos, principalmente na forma de se olhar para a própria criança. 

Na Seção 2, enfatizo sobre a prática pedagógica dos professores da 

Educação Infantil como mediadores literários. Para tal, fundamentei as ações numa 

revisão bibliográfica a partir de um questionário realizado com algumas professoras 

da creche onde minha filha estuda. Destacando, sobretudo, que o letramento 

literário, que se constitui nas práticas sociais de leitura que a criança já vivencia 

antes mesmo de ser inserida no ambiente escolar, precisa pôr em xeque o domínio 

da escolarização literária e oferecer aos alunos práticas sociais de leitura. Para isso, 

ainda é preciso investir nos cursos de formação dos professores, a fim de reverter 

esse processo herdado dos séculos passados. 

Na Seção 3, demonstro uma série de iniciativas realizadas por alguns 

professores e estudantes de Pedagogia que estão fazendo a diferença com seus 

alunos da Educação Infantil. Entre elas: a criação de espaços de leitura que envolve 

a família das crianças, a importância dos cursos de formação continuada para os 

docentes e uma prática de mediação literária com alguns contrastes. 

Diante de tudo isso, percebo que a Educação está dando seus primeiros 

passos em busca de um trabalho mais eficaz com relação as práticas pedagógicas 

no desenvolvimento do prazer literário, iniciando pela Educação Infantil, que é a 

base da escolarização. Ainda assim, torna-se imprescindível uma mudança de 

paradigmas tanto nos cursos de formação de professores com relação a mediação 

literária, quanto à necessidade das secretarias de educação oferecerem cursos de 

capacitação voltados pra a literatura infantil para os docentes e mediadores, 

principalmente das creches que é o foco dessa pesquisa. 
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   SEÇÃO I 

O PERCURSO DO LIVRO E SEUS SIGNIFICADOS EM DIFERENTES 

CONTEXTOS:  BREVE HISTÓRICO  

 

De acordo com Paiva & Oliveira (2010) o livro como um objeto de leitura 

significava para as sociedades arcaicas, como no caso da Idade Média, um símbolo 

de grande valor, com características místicas, capaz de revelar segredos.  O livro 

tinha um significado tão importante e poderoso que ao longo da Idade Média, os 

membros do clero que tinham acesso à leitura eram os detentores de informações 

sigilosas que qualificavam as leituras como de caráter sagrado e profano. Era uma 

classe que detinha um grande poder espiritual e mantinha forte prestígio social.  

No século XVIII, com o surgimento e crescimento do processo de 

industrialização se intensificou a modernização da sociedade, que passou a migrar 

do campo para a cidade. Esse movimento de saída das zonas rurais, fortaleceu a 

classe operária promovendo um crescimento da vida urbana. 

 Nesse cenário, o livro foi ganhando novos contornos e passou a ser produto 

de consumo da sociedade capitalista, atingindo então, a massa popular. É 

importante compreender que o Capitalismo exigiu da população uma qualificação 

maior em relação à mão-de-obra em direção a serviços mais especializados.  Nesse 

contexto, também crescia o espaço consumidor produzido por tal demanda, uma vez 

que tais serviços necessitavam de uma melhor instrução por meio dos livros. “No 

entanto, o livro nunca perdeu sua magia. Por meio do livro o leitor é capaz de 

projetar-se ao mundo da ficção. A leitura é a passagem do mundo real para o mundo 

encantado dos livros”(PAIVA & OLIVEIRA, 2010 p.04). 

Ressalta-se que a literatura infantil, tal como é conhecida hoje, foi sofrendo 

modificações ao longo da sua história. De forma mais generalizada, a expressão 

literatura infantil tem se referido ao conjunto de publicações destinadas ao público 

infantil com teor recreativo e/ou didático.  

Contudo, vários pesquisadores sobre o assunto afirmam que esse conceito é 

reducionista, pois não leva em conta que antes mesmo da produção escrita das 

histórias, a literatura infantil estava inserida na tradição oral na forma de narrativas 

que descreviam e explicavam a forma de um determinado povo ou cultura entender 

a realidade. “As narrativas eram contadas em sessões familiares, muitas vezes ao 

pé da fogueira acompanhadas de cantos e danças, numa situação que assumia 
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importância social e cultural” (ARALDO, 2011 apud TORTELLA; SOUZA; FARIA; 

ZAPIO, 2016, p.136).  

 Tanto as narrativas de histórias ou memórias, tinham a intenção de 

transmitir um ensinamento e reforçavam a cultura, deixava suas marcas, pois, era 

uma necessidade do homem de fixar sua história (PAIVA & OLIVEIRA, 2010; 

TORTELLA; SOUZA; FARIA; ZAPIO, 2016).  

Registros historiográficos nos mostram que a literatura clássica, mediada por 

mitos e fantasias, surgiu no Oriente e se estendeu pela Europa, desde a 

antiguidade.  Na transição para a Idade Média, este se tornou um período decisivo 

para que as narrativas manifestassem uma visão de mundo exclusiva, dotada de 

imagens contrastantes, com o bem se contrapondo ao mal. Essa herança, de uma 

literatura com intenções de moralização social, guarda traços que se concretizaram 

na literatura tradicional e tem repercussão até os dias atuais (TORTELLA; SOUZA; 

FARIA; ZAPIO, 2016).  

Ainda segundo essas autoras, apoiadas nos estudos de Araldo (2011), se 

faz necessário enfatizar que, embora tenha sido os chineses que criaram o papel no 

começo do primeiro milênio, e o fato da técnica de impressão artesanal já ser prática 

conhecida, foi somente no século XV, durante a Idade Moderna, que a imprensa 

apareceu como forma de produção, favorecendo a impressão de um número maior 

de livros. Com tal façanha para a época, essa invenção transformou a história do 

homem, colaborando assim, para a democratização do saber, traçando novos rumos 

para o desenvolvimento de uma classe burguesa com mais acesso ao saber e ao 

poder (TORTELLA et al, 2016).  

Araldo, citada por Tortella et al, 2016, p. 136-137, salienta o seguinte: 

 

Dentre os primeiros livros a serem impressos na Idade Moderna estão 
narrativas da Idade Média. Histórias que agradavam indistintamente aos 
adultos e às crianças, e que com o tempo, devido à simbologia, aos temas 
universais abarcando a essência humana e seus valores, viriam a se 
transformar em Literatura Infantil, ajustando-se muito bem ao gosto infantil e 
às preocupações dos adultos quanto ao livro que destinariam às suas 
crianças. 

Fundamentados na teoria histórico-cultural, de Lev Vigotski, é importante 

destacarmos a natureza social do homem; do desenvolvimento de seus processos 

cognitivos; de sua personalidade e de suas condutas influenciadas pela cultura.  Por 

sua necessidade de interagir com o meio em que vive, é que ele atua sobre a 
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realidade e se apropria da cultura e a transforma. Por meio dessa relação homem/ 

natureza e objetos socialmente criados com outros homens presentes e passados, é 

que deixa as marcas de sua atividade nos objetos da cultura historicamente 

produzidos. Nesse processo, ele se humaniza. Nesse sentido, Mello (2007), citado 

por (Silva, 2012, p. 4), ressalta que 

 

cada nova geração nasce num mundo pleno de objetos criados pelas 
gerações precedentes, e nesses objetos estão acumuladas as qualidades 
humanas histórica e socialmente criadas e desenvolvidas. É preciso que as 
novas gerações se apropriem desses objetos, de acordo com a função 
social para a qual foram criados.  

 

Vale reforçar a ideia dessa importância do homem enquanto ser social e 

agente de transformação da sua realidade e do meio em que vive. 

Foi preciso cerca de duzentos e cinquenta anos para que a literatura infantil 

pudesse ganhar relevo e crescimento, mesmo com a invenção da imprensa.  

 

No século XVIII, obras literárias destinadas ao público infantil começavam a 
ser comercializadas no mercado europeu, produzidas a partir das novas 
técnicas tipográficas decorrentes do processo industrial. Diante do 
capitalismo dominante, o livro infantil, transformado em mercadoria para 
consumidores infantis, passa a ser produzido em uma escala maior 
(TORTELLA et al., 2016, p.137). 

 

Contudo, mesmo depois de dois séculos e meio, a literatura infantil ainda 

encontrou vários obstáculos para se firmar como arte literária destinada às crianças, 

pois estava associada às narrativas populares (TORTELLA et al., 2016). 

O advento da chegada da família real ao Brasil, no século XIX, trouxe 

consigo possibilidades de desenvolvimento ao país em diferentes setores da 

sociedade. 

 

[...] construção de estradas de ferro, obras públicas, Jardim Botânico e 
prestou grande estímulo à cultura com a criação de escolas, biblioteca e a 
implantação da Imprensa Régia no Rio de Janeiro, [...] responsável pela 
publicação de jornais, revistas, livros e também pela edição das primeiras 
obras de literatura infantil (Araldo, 2011, apud Tortella et al, 2012, p. 137). 

Destaca-se, entretanto, que no século XX teve início a adaptação das 

histórias populares para o público infantil, porém, em sua maioria, eram adequações 

ou traduções estrangeiras, sobretudo com ensinamentos morais. Nesse contexto, os 

livros infantis surgiam como ferramentas de apoio aos professores e ainda assim, 
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eram considerados fortes aliados no processo de evolução intelectual das crianças 

(TORTELLA et al, 2016). 

Não se pode negar que Monteiro Lobato tenha sido um dos ícones da 

literatura brasileira, sobretudo, da considerada literatura infantil brasileira.  

É consenso entre a maioria dos teóricos que se dedicam as pesquisas na 

literatura infantil que existiriam três fases da literatura infantil brasileira: 

 

 o período pré-lobatiano - fase precursora (1808-1919); o período lobatiano-
fase-moderna (anos 20/70), e o período pós-lobatiano - fase pós-moderna 
(anos 70 até nossos dias). Pode-se dizer que os primórdios da literatura 
infantil no Brasil apresentam narrativas exemplares, ligadas à escola, 
baseadas no modelo europeu (CALDIN, 2001, p.117) . 

  

Lobato apresentou a temática da cultura brasileira abordando problemas 

sociais, políticos, econômicos de um ponto de vista didático e filosófico. Mesclava ao 

plano da realidade. As personagens lobatianas eram engajadas, curiosas, sedentas 

por conhecimento, colaboradoras entre si e fascinadas por aventuras (CALDIN, 

2001).  

Cavéquia (s/d) ao citar Sandroni (1998) comenta que a obra de Lobato teve 

grande importância e projeção junto a público adulto, infantil e juvenil por décadas a 

fio, sendo observada uma estagnação de publicações que tentavam se aproximar do 

estilo do autor. Com tudo isso, escritores regionalistas entre outros também tiveram 

seus nomes destacados nos primórdios da literatura brasileira, seja abordando 

histórias para crianças, o universo da infância, por meio de histórias autobiográficas 

como José Lins do Rego, Malba Tahan, Viriato Correia, Érico Veríssimo, entre 

outros.  

Nos anos 30, foi percebido um tensionamento entre uma literatura com 

características realistas e àquelas que apresentavam um universo da fantasia. O 

que abriu espaço para o resgate dos contos maravilhosos e das experiências 

cotidianas.  

Na década seguinte, as histórias em quadrinhos com seus heróis 

estrangeiros ganharam relevo; em que o foco literário estava voltado para os 

meninos e sua paixão por aventuras.  Para as meninas, porém, uma literatura 

diferenciada, cheia de romantismo, com as coleções traduzidas de histórias de 

amor, apresentando como personagens moças delicadas, ingênuas e gentis. Os 

anos 50 tiveram a concorrência da literatura com as narrativas cinematográficas e 
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televisivas, subtraindo uma grande parte do público leitor dos períodos anteriores 

(CALDIN, 2001). 

Contudo, a partir da década de 1970, esse panorama começou a sofrer 

algumas mudanças, motivada pela lei de reforma do ensino que passou a obrigar a 

adoção de livros de autores brasileiros nas escolas de 1º grau. Atualmente, o que 

corresponde ao ensino fundamental. É o período em que autores e autoras como 

Fernanda Lopes de Almeida, Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Marina Colasanti e 

Eliardo França ganham destaque. Autores que sofreram fortes influências da 

literatura lobatiana, com a presença da ludicidade nas histórias, criatividade, e uma 

mistura de real e imaginário sempre presentes, sem deixar de lado uma linguagem 

acessível às crianças com descrições e contextos que revelavam a cultura brasileira 

(CAVÉQUIA, s/d).  

Todavia, nos anos 80 e 90, a Literatura Infantil sofreu profundas 

transformações. Abdicou-se da segurança e passou a ser crítica e questionadora. 

“Os textos apresentavam conflitos entre a criança e o mundo, o lúdico foi valorizado, 

e a ilustração ganhou o mesmo espaço que a escritura”(CALDIN, 2001, pp.119-120). 

Os autores que adotaram essa postura e que ganharam expressão nas 

últimas décadas, continuaram assumindo a proposta literária e educativa que 

agradava o público infantil.  Exemplos como: Ziraldo, Lygia Bojunga, Silvia Orthof, 

Ruth Rocha e Ana Maria Machado, apresentam um livro bem diferenciado para as 

crianças, sem a presença do didatismo e moralismo que caracterizava a literatura 

anterior.  

Com um apelo lúdico muito forte, apresentam problemas que acontecem no 
cotidiano da vida infantil. Ao abolir o moralismo pedante, transformam as 
situações de crise e conflito em situações engraçadas e ternas. É o caso, 
por exemplo, de Ana Maria Machado e Ruth Rocha, que discutem a relação 
de poder, de autoridade e das possíveis mudanças dos caminhos políticos 
(CALDIN, 2001, p.10).  
 

A década de 90 representou uma transformação em forma e estilo literário, pois os 

textos já não tinham tanta preocupação com aspectos formativos e informativos, 

voltavam de outro modo, mais para uma proposta estética e cultural. 

  Era uma nova literatura voltada para as crianças, capaz de discutir medos e 

questionamentos de adultos e crianças. Todavia, ainda era visível uma certa 

ideologia presente nos textos infantis, a ideologia da classe média. “Essa ideologia 

incorpora seus valores, seu código de ética e sua estética nos textos direcionados à 

criança”(CALDIN, 2001, p.120).  
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 Caldin (2001) afirma que o texto literário precisa oferecer a possibilidade do 

desenvolvimento de um senso crítico. “O ideal seria transitar do real para o 

maravilhoso, não se restringir à fuga do mágico dos contos de fadas, nem no 

extremo oposto que é a realidade nua e crua” (p.125).  

O texto precisa assegurar que a criança consiga fazer pontes entre o seu 

contexto cultural e as relações transitórias que envolvem a realidade cotidiana e o 

mundo de seus desejos e devaneios. Uma experiência capaz de ajuda-la elaborar e 

reelaborar seus medos, frustrações, conquistas e realizações.   

Daí, mais que primordial, conhecer e respeitar o ponto de vista infantil, ouvir 

suas ideias, a fim de ajudar a criança a criar seu próprio senso crítico diante das 

situações que ela precisa enfrentar.  

Este trabalho de conclusão de curso traz em sua metodologia relatos de 

minha experiência pessoal e profissional enquanto professora em formação, 

acrescido de um diálogo com outras professoras em exercício na educação infantil 

na tentativa de compreender como o livro e a prática leitora podem ser potentes 

instrumentos de mediação em sala de aula.  

Ao analisar minha prática, quando trabalhei com a Educação Infantil, pude 

perceber mais de perto esse “mundinho” das crianças. 

 Atualmente tenho minha filha de quatro anos que adora um livro e percebo 

nela os anseios pelas histórias, inclusive gosta de levar os livros para a professora 

ler para a turma. Contudo, teve sua expectativa de leitora frustrada, quando não 

conseguiu que lessem o livro que havia levado. Só depois de dias na mochila que a 

professora auxiliar da turma realizou a tão esperada leitura para a classe. Isso me 

levou a questionar o papel do livro na sala de aula e a prática pedagógica diante de 

tamanha importância. Na tentativa de unir esses dois pontos fundamentais, a minha 

curiosidade e meus anseios em relação à essa questão, posso dizer que 

impulsionaram a minha busca por um trabalho mais significativo com a literatura 

infantil. 
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SEÇÃO II 

A PRÁTICA LITERÁRIA NO AMBIENTE ESCOLAR  

 

Buscando compreender melhor o contexto que envolve o tema proposto, 

investiguei como a literatura se insere na primeira infância e como tem sido a 

relação das crianças, que frequentam creches e pré-escolas com a literatura. Além 

disso, busquei informações a respeito da formação do docente quanto à importância 

do trabalho significativo que poderia ser realizado com a literatura infantil. Para 

tentar esclarecer essa questão realizei um questionário com algumas professoras da 

escola em que trabalhei. 

O texto literário na Educação Infantil tem uma função transformadora, pois, 

permite à criança experimentar sentimentos, imaginar, interagir com uma linguagem 

que permite conhecer novos arranjos e ordenações, penetrar no espaço lúdico e 

encantar. Ou seja, “a literatura é a porta de entrada para o mundo letrado” 

(CORSINO, 2010, p.184). 

Quando um livro chega até uma criança é necessário que algum adulto leia 

para ela. Neste caso, é ele quem organiza o ambiente, quem empresta a sua voz ao 

texto, quem faz intervenções, gestos, entonações; porém, até mesmo as 

“traduções”, simplificações textuais, que alguns professores realizam, podem alterar 

a obra e revelar como a criança deve ler (CORSINO, 2010). 

Toma-se como ponto de partida uma reflexão sobre as escolas de educação 

infantil por serem o ponto forte deste estudo. As quais são marcadas por alguns 

traços de uma concepção de atendimento assistencialista, sem a preocupação 

primordial com o ato de educar, considerando a história da educação infantil 

brasileira.  

Contudo, ao longo do tempo, tais escolas foram ganhando novas 

características, conforme as transformações da sociedade. Ou seja, passaram a 

promover uma relação entre o cuidar e o educar. Assim, houve uma preocupação 

com o desenvolvimento infantil: cognitivo, afetivo e social (TORTELLA, 2016). 

Enfatiza-se que o professor exerce o papel de mediador entre os textos e os 

alunos e dessa forma todas as expectativas recaem sobre ele. Nesse contexto 

percebe-se que o professor se torna o responsável por iniciar as crianças nas letras, 

incentivar o gosto pela leitura nos seus alunos e desenvolver o interesse pelos livros. 
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Nessa relação, a criança, por sua vez, precisa do incentivo, da informação e dos 

desafios oferecidos pelo professor (Garcia & Silva, 2009). 

De acordo com as autoras mencionadas no parágrafo anterior, contudo, para 

o êxito disso, o professor precisa ser sensível às situações que ocorrem na sala de 

aula, dotando-se de recursos para criar condições concretas e encontrar soluções 

criativas e avaliar seu impacto. Uma tarefa um tanto complicada, pois a experiência 

que se tem vivido nas escolas é a de uma insatisfação com a leitura. Ou seja, a 

concepção de um ensino da leitura instrumental para a escolarização, voltado, na 

sua maior parte, somente à memorização de normas gramaticais, para o 

preenchimento das assustadoras “fichas de leitura”, aumento de vocabulário, 

estímulo da produção escrita por meio de cópias de textos entre outras atividades 

mecanizadas no ensino da leitura.  

Por vezes, é possível observar uma relação dissimulada de aprendizagem 

da leitura em algumas escolas, em que alguns professores acreditam que “ensinam” 

leitura e alunos que “acreditam” que estão lendo. Ressalta-se, também, a cena banal 

do professor adotar um livro, conforme a sua escolha ou por imposição do sistema 

de ensino a que está vinculado, sendo comum a exigência de que o aluno necessita 

adquirir o livro adotado e, em seguida a solicitação de uma síntese da leitura ou um 

preenchimento de fichas com questões sobre a temática abordada no livro. Tudo 

isso com o objeto de averiguar uma “certa” interpretação do texto. Muitos 

professores ainda dão nota a este tipo de trabalho com os alunos. Enfim, observa-se 

que nada foi ensinado. Em alguns casos, as editoras e livrarias são mais 

beneficiadas que os próprios alunos, e a aprendizagem, para muitos, fica como uma 

ilusão (GARCIA & SILVA, 2009). 

 

Muitos autores, de reconhecida competência, afirmam que nossos 
professores ainda colocam em prática uma didática ultrapassada para o 
encaminhamento da orientação da leitura, e que a seleção de textos a 
serem colocados à disposição dos alunos obedece ao critério da pressa, 
sem um trabalho de busca e análise mais profundos. Em verdade, os 
professores “presos” a uma submissão ideológica-curricular, apresentam um 
baixo repertório literário, o que vem facilitar, inclusive, a penetração de 
marketing direto das editoras  (GARCIA & SILVA, 2009, p. 10).  

 

 

Diante desse cenário evidencia-se a necessidade de o professor levar a 

criança a perceber as possibilidades de um texto, a polissemia, a pluralidade de 

sentidos como a mensagem intelectual, o valor estético e as múltiplas significações 
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de um mesmo elemento, as diferenciadas interpretações subjetivas que um texto 

propõe ou supõe, etc. Assim, esse profissional estará permitindo que a criança 

esteja disponível e aberta para o poético e o fantástico. 

Quando o assunto é leitura, muitas pessoas que não se interessam pela 

mesma, costumam idealizá-la, dizendo se tratar de algo mágico ou coisas do tipo, 

mas, Azevedo (2004), afirma que:  

 

Raramente, porém, talvez por não terem experiência, lembram-se de 
comentar, por exemplo, que a leitura, como muitas coisas boas da vida, 
exige esforço e que o chamado prazer da leitura é uma construção que 
pressupõe treino, capacitação e acumulação. O contato com adultos 
pseudoleitores e com idealizações infelizes a respeito da literatura e da 
leitura, de qualquer forma, tenho certeza, não tem contribuído para a 
formação de novos leitores (p.01).  

 

 

De acordo com Azevedo (2004) é possível definir um leitor a partir de 

diferentes formas, entre elas como um sujeito capaz de usufruir dos mais diversos 

tipos de livros, das diferentes literaturas existentes, tais como: científicas, artísticas, 

didático-informativas, religiosas, técnicas, etc., como também ser capaz de 

diferenciá-las e utilizá-las em seu próprio benefício ou para satisfazer suas 

necessidades profissionais, estéticas ou simplesmente para o lazer.  

Ressalta-se, portanto, que o contato da criança com o livro precisa ser 

estimulado e anteceder à idade escolar. Assim, ela vai aprendendo a gostar dos 

livros, antes mesmo de aprender a ler. Mesmo assim, infelizmente, ainda se tem 

uma visão ultrapassada das potencialidades da infância:  

 

É comum pensarmos a criança, apenas, como um ser em formação, um 
pedaço inacabado de uma sequência de etapas, um ser dependente, sem 
vontade própria, um dado etário, algo imperfeito e incompleto que necessita 
ser educado pelo adulto; este, sim, considerado completo e evoluído 
(GARCIA & SILVA, 2016, p.12). 

 
 

Inclusive, os próprios escritores também estão inseridos nesse contexto, 

pois alguns consideram a criança a partir de uma condição de menoridade, e por 

isso apresentam uma linguagem muito simplificada, com textos de pouca qualidade 

que sequer acrescentam significação ao leitor, subestimando, portanto, a 

capacidade cognitiva da criança. Há casos ainda, que alguns escritores tentam 

incutir um tom moralizante como traço marcante de suas produções literárias. 
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Refletindo sobre essa forma de produção do texto literário, podemos até mesmo 

afirmar que isso interfere na sede intelectual infantil, podendo, inclusive, provocar na 

criança um certo desprezo pela obra (Paiva & Oliveira, 2010).  

Como se percebe, a criança ainda é subestimada como um ser incapaz de 

ter suas próprias convicções e, paralelamente, alguns adultos e escritores ainda 

reforçam essa tese. “Mas a criança é muito mais do que isso; é um ser complexo, 

com suas próprias necessidades e aspirações, é cidadã, pessoa que tem 

sentimentos e fantasias em relação ao que vê, é um ser criador”(GARCIA & SILVA, 

2016, p.12).  

Neste sentido, tanto adultos que convivem com os pequenos, quanto 

escritores e os professores das classes infantis precisam reformular suas ideias, a 

fim de oferecer à criança uma diversidade textual onde as mesmas possam 

desenvolver ainda mais o seu potencial. 

 

 

2.1.  UM PANORAMA EDUCACIONAL:  A FORMAÇÃO DO PROFESSOR NO 

MEIO UNIVERSITÁRIO E SUA PRÁTICA  

  

Com relação ao ensino de literatura nas escolas, tem sido muito questionado 

e criticado por causa da sua prática estar baseada praticamente na apresentação 

dos períodos literários e fundamentalmente guiada pelos livros didáticos em salas de 

aula. Por sua vez, o letramento literário também se encontra em discussão, 

questionando o predomínio, no currículo escolar, de aspectos reduzidos à datação 

histórica ou de uma historicização literária com um fim em si mesmo, indo mais além 

e apresentando os alunos às práticas sociais de leitura, partindo, inclusive do texto 

literário. Mas, para que esse letramento alcance as escolas, imprescindíveis pela 

formação dos leitores, faz-se necessário que os professores de literatura estejam 

sincronizados para unir teoria e prática no exercício de sua profissão (LOPES; 

COSTA; SAMPAIO, 2011).  

A literatura ensinada nas escolas ainda se resume em apresentar uma 

produção pautada na origem advinda de indígenas e colonizadores. Traduções de 

clássicos europeus, apresentação de lendas populares, entre outras.  Sobre isso, 

destaca-se, nos estudos de Zilberman & Silva (2008) citado por Lopes et al. (2011) 

que 
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o papel, por ela desenvolvido nos tempos anteriores e sua função de 
intermediar indivíduo/língua escrita/nacionalidade na sociedade burguesa 
não podem consistir no seu caráter educativo. Até porque estes constituem 
um dos grandes problemas do ensino: a falta de leitura pelos alunos (p.03). 

 

 

  

Ainda assim, as autoras reforçam que, o ensino de literatura nas escolas 

precisa visar a formação de leitores, com uma experiência com o texto literário 

advinda da literatura como forma de expressão, criticando a antiga periodização que 

divide a história literária e não contribui para a formação leitora dos alunos. 

Assinalam ainda que, a leitura é que pode legitimar o ensino de literatura, pois é por 

meio dela que o indivíduo penetra na esfera do outro e ao mesmo tempo confronta 

com o seu eu. “Aquilo que a instituição escola deveria fazer, que é apresentar „as 

letras‟ em sentido pleno ao educando, ela não tem conseguido realizar”(MIRANDA, 

2013, p.10).  

O que se percebe, infelizmente, é uma escolarização da leitura e da 

literatura, com a formação do leitor ainda arraigada às questões desta formação e ao 

contexto sócio-histórico do sujeito e da escola em relação à sua política. Entretanto, 

é preciso repensar tais práticas. 

 

Como, pois, a teoria da literatura pode chegar às salas de aula senão pelo 
professor de língua portuguesa ou de literatura? Isso induz a se pensar a 
sua formação na academia: nas grades curriculares, nas disciplinas, nos 
estágios supervisionados, ou seja, em todo o processo de formação que 
posteriormente o intitulará o professor que será responsável pelo letramento 
literário dos educandos nas escolas (LOPES; COSTA; SAMPAIO, 2011, 
p.06). 

 

 

Todavia, Silva (2006) citada por Lopes et al. (2001) ressalta que a escassez 

de conhecimento teórico e a ausência de práticas de leitura, favorecem para que 

uma literatura preconceituosa ainda perdure, produzindo pouco ou nenhum sentido 

para a prática leitora dos alunos.  

De acordo com essas autoras, tais situações herdadas no Ensino 

Fundamental, acabam se refletindo ao longo do Ensino Médio. É prática comum nas 

salas de aula, os docentes não levarem para aula obras literárias adequadas, não 

considerarem o conhecimento prévio dos alunos e suas expectativas de leitura. 

Ainda é muito comum, trabalhar o texto literário de forma bastante tradicional. Desse 
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modo, faz com que o leitor compreenda a literatura de modo mitificado, ou seja, fora 

de sua realidade. 

"A formação de professores, enquanto tema de pesquisa, vem sendo 

investigada desde o início da década de 1980, em países como Portugal e Estados 

Unidos, e a partir da década de 1990, no Brasil" (ANJOS e VIEIRA, 2015, p.02). 

Como se percebe, nessa afirmação, a formação dos professores ainda está sendo 

motivo de estudos, portanto ainda encontra-se caminhando em busca de inovação. 

Diante desses fatos, mais uma vez, reforça-se que a escola e sua equipe 

pedagógica necessitam desenvolver projetos para reverter essa situação. 

  Torna-se primordial a compreensão dos professores sobre a faixa etária de 

0-6 (zero a seis) que se insere entre o público leitor. Neste sentido, o enfoque 

pedagógico na Educação Infantil não se constitui simplesmente ensinar conteúdos, 

mas a prática pedagógica necessita atender às diferentes dimensões do 

desenvolvimento cognitivo, expressivas, sociais, culturais, entre outras (FURTADO & 

DEBUS, 2017). 

Contudo, quando se fala em formação de leitores na Educação Infantil, não 

significa que a criança vá possuir habilidades de codificação e decodificação do 

código gráfico, mas, sim, que ela possa desenvolver um nível de letramento 

satisfatório para sua idade e uma aproximação com a cultura escrita.  

 

Entendemos o letramento como um processo „que tem início quando a 
criança começa a conviver com as diferentes manifestações da escrita na 
sociedade (...) e se prolonga por toda a vida, com crescente possibilidade 
de participação nas práticas sociais que envolvem a língua escrita‟ (VAL, 
2016 apud FURTADO & DEBUS, 2017, p.02).  

 

Sob esse prisma, é importante que a criança vivencie práticas de letramento 

antes mesmo da alfabetização e, para isso, tais práticas precisam ser inseridas no 

seu cotidiano, com propostas que envolvam os usos sociais da leitura e escrita.  

Contudo, é preciso ter sempre em mente que letramento e alfabetização 

estão interligados, ou seja, eles caminham juntos. Como exemplo de textos a serem 

usados, destaca-se:  os jornais, os panfletos, as revistas, os livros infantis, entre 

outros a serem apresentados à criança de forma lúdica a fim de aproximá-la do 

mundo letrado, e paralelamente, a própria descoberta da função social da escrita. 

Iniciando, portanto, a formação do pequeno leitor, favorecendo o gosto da leitura e o 

prazer da literatura em si (FURTADO & DEBUS, 2017). 
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Todavia, outros sujeitos e instituições são importantes nesse processo, tais 

como: 

Os mediadores sociais institucionais (escola, biblioteca, família, livrarias 
etc.), assim como os pessoais (pai, mãe, irmão, tio, vizinho, amigo, 
professor etc.), são pontes para o desenvolvimento do chamado “gosto” 
pela leitura, em especial pela leitura literária, em qualquer fase da trajetória 

de leitura do indivíduo (MUNIZ & OLIVEIRA, 2014, p. 02). 
 
 

Neste contexto é preciso levar em conta o letramento literário do professor 

como um processo contínuo de aprendizagem literária. Relaciona-se com sua 

trajetória de vida, com a presença ou ausência de textos literários em sua formação 

familiar ou escolar, seu cotidiano, em sua profissão, ou seja, do seu contato com a 

literatura em diversos suportes e gêneros durante seu percurso de leitura. Sendo 

assim, refletindo sobre essa realidade, surgem alguns questionamentos:  

 

Quais foram as pessoas e instituições que promoveram a relação leitor-
objeto-livro em suas vidas? Como conseguiram livros de literatura, 
principalmente em lugares com pouco acesso a material escrito? Como 
esses mediadores (pessoais e institucionais) influenciaram as práticas de 
letramento literário dos professores? (MUNIZ & OLIVEIRA, 2014, p.03). 
 
 

A partir desse enfoque, percebe-se a importância de se compreender as 

ações e influência desses mediadores na constituição do sujeito/leitor/professor, 

visto que parte dos saberes docentes se alimenta das experiências de sociabilidade, 

dos percursos das histórias de vida e dos processos de construção leitora desse 

profissional. Dessa forma, observa-se que a história de leitura dos indivíduos é 

influenciada pelas oportunidades de materiais e pelas relações com outros leitores, 

principalmente ao se referir ao texto literário. Muniz & Oliveira (2014), ressaltam o 

seguinte: 

 

 Logo, conhecer seu universo de formação leitora, os eventos, os 
mediadores e as práticas de letramento que fizeram parte de sua vida são 
uma forma de compreender suas ações no processo de “escolarização 
literária”, para, assim, depreender melhores estratégias de formação 
profissional. O mediador é, em muitos casos, a ponte entre o leitor e a 
literatura, uma peça fundamental para formação leitora (p.03). 

 

Refletindo sobre isso, quero destacar o questionário que realizei com a 

professora Denise de 36 anos, atuante na educação infantil e que, ao ser 

questionada sobre suas memórias escolares de infância dos anos 80, afirmou não 
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se lembrar: “não existem memórias que sejam significativas em meu inconsciente, 

nada que tenha me marcado”.  

Cabe à escola e ao professor oferecerem às crianças os mais variados 

gêneros discursivos durante seus anos de formação. Desse modo, tanto a escola 

quanto o professor estarão proporcionando às crianças possibilidades de 

compreender as diferentes funções sociais e heterogeneidades discursivas de cada 

gênero utilizado. Gêneros orais ou escritos, suas variações estilísticas e as 

diferentes formas de intervir e dialogar com eles. Assim sendo, as crianças terão a 

possibilidade de se apropriarem dos gêneros discursivos que circulam socialmente, 

constituindo-se aos poucos como leitores e como leitores literários (Silva e Arena, 

2012). 

Sob esse contexto, tendo em vista a perspectiva trazida por esses autores, 

entende-se que para a formação do leitor literário quanto mais contato e diálogo o 

pequeno leitor tem com a literatura, compreendendo que ela representa um gênero 

discursivo, mais domínio ele terá sobre ela, e assim poderá utilizá-la em situações 

concretas de comunicação. 

 

 A formação do pequeno leitor e do leitor literário, sob uma perspectiva 
humanizadora, reside num processo pedagógico dialógico, porque, se o 
dialógico está na base de todas as relações do homem com o homem, com 
o mundo, com as coisas, com o conhecimento, também deveria estar no 
ensino e na aprendizagem das crianças e no processo de apropriação da 
leitura (SILVA e ARENA, 2012, p.12). 

 
 

Daí a importância dos professores trabalharem com questionamentos e 

opiniões dos alunos diante dos textos lidos, porque assim estarão desenvolvendo o 

senso crítico dos mesmos e paralelamente, ampliando sua visão de mundo diante 

da visão do outro. 
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SEÇÃO III 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIAS DE PROPOSTAS PEDAGÓGICAS QUE PODEM 

CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO LEITOR LITERÁRIO NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

 Um dos trabalhos imprescindíveis na Educação Infantil diz respeito à 

inserção da cultura letrada no cotidiano das crianças por meio de práticas sociais de 

leitura. Quando se pode contar com a parceria da família, essa prática se torna 

ainda mais eficaz na formação do pequeno leitor. 

Nesta seção, serão relatadas algumas experiências pesquisadas ao longo 

deste trabalho de conclusão de curso que podem ser consideradas bem-sucedidas 

em relação à formação da criança como um leitor literário, ou seja, em creches ou 

escolas de educação infantil e a repercussão dessas experiências na formação e 

desenvolvimento das crianças.  

O primeiro exemplo se refere à Creche Franklin Cascaes, localizada em 

Ponta das Canas, Florianópolis (SC), onde os profissionais da instituição 

construíram uma biblioteca no hall de entrada da creche, no intuito de que as 

crianças e as famílias a utilizem diariamente e que as professoras planejem alguns 

momentos de exploração da biblioteca do hall como já realizam nas salas de 

referência e em outros espaços externos da creche (Furtado & Debus, 2017). 

Um outro ponto interessante é que a creche adaptou um carrinho de 

supermercado, deixando-o mais atraente para as crianças, e este passou a ser uma 

espécie de biblioteca itinerante, ou melhor, o carro de livros como passou a ser 

conhecido na instituição. Nele era colocado alguns livros diferentes dos que já 

existiam na sala referência. 

Mais uma proposta idealizada por uma das professoras foi o empréstimo de 

livros para as crianças, discutida e aprovada numa das reuniões pedagógicas, e que 

acabou configurando em dois movimentos distintos: a biblioteca do hall e o 

empréstimo dos livros para as crianças e famílias.  

 

Com a ação implantada surgiu a inauguração desse espaço, demonstrando 
preocupação com a conscientização das crianças sobre a utilização da 
biblioteca no hall e o cuidado com o acervo exposto. Nesse sentido, o 
supervisor da unidade ressalta, em seu depoimento, que na inauguração do 
espaço foi realizada uma apresentação teatral por alguns profissionais que 
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trouxeram, por meio das personagens, explicações para as crianças sobre 
como „essa ação seria operacionalizada, representando situações do 
cotidiano para enfatizar o cuidado necessário no manuseio dos 
livros‟(FURTADO & DEBUS, 2017, p.06). 

 
 

 

As autoras sinalizam que no decorrer da proposta foi percebida a 

necessidade de uma avaliação por parte da equipe da escola. Os resultados 

positivos do trabalho mostraram a importância de continuidade do projeto para o ano 

seguinte, ressaltando como pontos importantes a qualificação dos profissionais para 

o uso daquele espaço e a revisão no modo de se fazer os empréstimos dos livros. 

Interessante que, de maneira geral, era visível como as crianças obrigavam seus 

familiares a pararem nesse espaço para explorá-lo tanto na entrada quanto na saída 

da creche. 

Dessa forma, ficou evidente que o tempo e o espaço eram tão importantes 

para as crianças, que elas faziam uso deles sem ajuda de algum professor/ 

profissional da creche, inclusive para as próprias famílias que chegavam para 

inscrição e matrícula; se tornando uma resposta ao trabalho realizado pelo 

professor.  

Na volta às aulas, ficou claro como as ações fizeram sentido e trouxeram 

contribuições expressivas a elas, inclusive, os familiares já queriam saber quando 

iriam poder levar livros para casa; assim, os profissionais da creche perceberam a 

importância desse projeto de aproximar as crianças da cultura letrada por meio da 

biblioteca no hall. 

Foi possível analisar o fato de que não era preciso se preocupar em preparar 

as crianças para serem futuros leitores, pois, afinal, já eram leitoras. Dessa forma, o 

contato com a leitura iria alimentar ainda mais a imaginação delas e assim 

“"contribuir para o desenvolvimento de suas linguagens oral, escrita, sonoro-

corporal, já que tais histórias mexem também com suas emoções e ampliam a 

possibilidade delas comunicarem-se em sociedade" (FURTADO & DEBUS, 2017, 

07). 

Entre os questionários realizados para esta pesquisa, em uma creche no 

município de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro, uma das 

professoras ressaltou que trabalhava com leitura semanalmente. Focalizou como 

objetivos ligados à leitura: 
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-Introduzir os pequenos leitores ao mundo da leitura através do 
manuseio dos diferentes formatos de livros, observando sua estrutura, 
textura, desenhos, escritas e etc. -Valorizar o contato com a literatura infantil 
através da contação de histórias pelo professor, ou a criação de história 
coletiva feita pelos alunos nas rodas de conversa informais (KELLY, 39 
anos). 

 
Em conversa, por meio do questionário, com outra professora, Maria de 49 

anos, a mesma disse que em sua sala possui o cantinho da leitura e todos os dias 

conta uma história para as crianças. Todavia, durante a semana existe o dia 

específico da leitura, onde as crianças manuseiam os livros espontaneamente. 

Percebi como a criança, mesmo sem saber ler, já é um leitor, e como esse 

contato com os livros contribui para inúmeros fatores como citado anteriormente.  

Sendo assim, autoras como Abramovay e Kramer (1985)  baseando no texto 

"O rei está nu: um debate sobre as funções da pré-escola", destacam que alfabetizar 

na Educação Infantil é um processo de apreensão  e compreensão do mundo ao 

reconhecer e representar objetos e suas vivências e também expressar seus 

pensamentos e afetos. 

Além do que, a mediação eficaz dos professores é a ponte para esse 

processo literário. Inclusive, nesse exemplo da creche com uma biblioteca logo na 

entrada da instituição. 

 
Percebem-se, nos dias atuais algumas iniciativas de professores e 
profissionais ligados à educação para a valorização da leitura e a 
preocupação em ampliar os tempos e os espaços para essa prática cultural. 
Intenta-se também diversificar as estratégias de leitura, para que a criança 
entre em contato com ela de forma lúdica e funcional (SILVA e ARENA, 
2012, p.09).  

 

Foi possível averiguar essa relação na prática, ao entrevistar a professora 

Júlia, de 49 anos, que atua na Educação Infantil. Ao perguntá-la se a aprendizagem 

pode acontecer de forma lúdica, ela destacou: "Com certeza, porque a ludicidade vai 

além do simples brincar e jogar. O lúdico pode contribuir de forma eficiente para o 

pleno desenvolvimento intelectual, cognitivo e afetivo do ser". 

Enfatiza-se, aqui, mais uma experiência relevante que neste caso, retrata a 

realidade de uma escola da periferia de um município paulista, a partir de uma 

iniciativa intitulada “Projeto Biblioteca”. Este projeto que atende todas as crianças da 

escola através do empréstimo de livros para serem lidos em casa com a participação 

da família, ou para a contação de histórias, rodas de leitura, etc (TORTELLA, 2016). 
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A biblioteca funciona numa pequena sala e possui um acervo bem 

diversificado para as crianças e os professores, pois conta com revistas em 

quadrinhos, publicações pedagógicas, CDs de músicas infantis, DVD‟s com filmes, 

documentários, desenhos, fantoches, fantasias, dentre outros. 

O cronograma para atender às 12 turmas da instituição tem a intenção de 

atender a todos com mais eficiência, onde a elaboração se realiza em horário de 

trabalho coletivo. As professoras das crianças de zero à dois anos levam-nas à 

biblioteca para a escolha e empréstimo de livros. Enquanto as crianças na faixa 

etária dos três aos seis anos, vão até a biblioteca em pequenos grupos, e lá são 

atendidas pelas professoras responsáveis pelo projeto. 

 

Durante os empréstimos, as crianças podem folhear e escolher os livros que 
ficam nas prateleiras construídas especialmente para essa finalidade. 
Enquanto isso, as responsáveis pelo projeto contam histórias dos livros 
escolhidos por elas, estabelecem diálogo livre sobre o que os pequenos 
entenderam e organizam as escolhas literárias em pastas para que as 
crianças possam levar o livro para casa (TORTELLA, 2016, p. 10). 

 
 

 

Tais professoras entendem que dessa maneira é possível aproximar as 

famílias da leitura e do trabalho desenvolvido pela instituição, além de despertar o 

prazer pela leitura e o cuidado com o livro. 

Retornando novamente aos questionários realizados em uma das creches 

pública da cidade de Santo Antônio de Pádua, no Rio de Janeiro, de quatro 

professoras, três responderam ao questionário sobre os objetivos do trabalho com a 

leitura na creche, enfatizando essa mesma ideia citada anteriormente: 

 "Valorizar o contato com a literatura infantil através da contação de 

histórias pelo professor, ou a criação de história coletiva feita pelos 

alunos nas rodas de conversa informais "(Kelly, 39 anos). "Melhorar a interação, a 

comunicação da criança " (Júlia, 45 anos). "Organizando momentos de leitura desde 

os primeiros anos de vida, dessa forma amplia o vocabulário e a imaginação dos 

bebês" (Denise, 36 anos). 

Outrossim, na escola do interior paulista, ainda são utilizados equipamentos 

de multimídia, teatro e áudio-livro nas contações de histórias, além da literatura 

impressa. 
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Nos dias de histórias, a escola toda irradia alegria. Adultos e crianças 
assistem e/ou participam do espetáculo. Os pequenos, sentados no chão do 
pátio, trazem olhos brilhantes, por vezes, acompanhados de uma boquinha 
semiaberta, hipnotizados pela magia e encanto que um livro e um professor 
podem trazer (TORTELLA, 2016, p.10). 
 

 

Muitas das vezes as histórias precisam passar por adaptações para atender 

a faixa etária. Em certos momentos são contadas para a escola toda; em outras 

situações, somente para turmas específicas, ou para alguns grupos. 

O planejamento das atividades pedagógicas é realizado de forma coletiva, 

mensalmente, observadas as habilidades apresentadas pelas professoras. O 

planejamento respeita que as professoras se organizem nas áreas em que elas têm 

afinidade, como dramatização ou confecção de cenários, por exemplo. Essa 

proposta não minimiza as dificuldades encontradas pela escola, entretanto, seguem 

cumprindo o seu papel de educar e cuidar dos alunos. 

Vale destacar que esse Projeto Biblioteca tem suas peculiaridades, pois 

grande parte dos professores passaram por ele e cada um deles deixou sua marca e 

assim, seu modelo atual encontra-se da forma que está. Contudo, diante do 

planejamento, o fato da sala ser pequena e apertada, não o impediu de alcançar 

todos os espaços da escola a fim de promover a leitura. 

 Não se pode deixar de mencionar que os profissionais da escola participam 

de processos de formação em serviço para aprimorarem suas práticas, como as 

formações continuadas por exemplo, oferecidas e certificadas pela Secretaria 

Municipal de Educação, com a ministração de outros colegas da própria rede que 

compartilham seus saberes e experiências (TORTELLA, 2016). 

Com relação ao questionário realizado com as professoras da creche de 

Santo Antônio de Pádua, ao perguntar se a Secretaria Municipal de Educação 

oferecia cursos de capacitação voltado para a leitura como forma de aprendizagem 

na educação infantil, observei que apenas uma delas disse que não oferece curso, 

Júlia (45 anos).  Talvez seja, pelo fato de oferecer outros cursos, pois a professora 

Kelly (39 anos) afirmou ter participado do PNAIC (Programa Nacional de 

Alfabetização na Idade Certa), onde a leitura é um dos pilares. A professora Maria 

(49 anos) afirmou participar do curso de inclusão e, a professora Denise (36 anos) 

disse que a secretaria oferece cursos sim.  
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Diante de tais respostas das professoras percebo que os cursos oferecidos 

não têm como objetivo o foco principal da leitura na educação infantil. Talvez seja, 

essa uma das dificuldades para as mesmas desenvolverem a leitura com as 

crianças. Pois, na escola da periferia paulista sempre há uma troca de experiências, 

em forma de cursos com os professores mais experientes, para a atualização dos 

profissionais que atuam no Projeto Biblioteca. 

 

3.1. RELATO DA EXPERIÊNCIA DE UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA E SEUS 

CONTRASTES  

 

Outra atividade inspiradora, vem de uma aluna do curso de Pós-Graduação 

que realizou um projeto de observação das atividades pedagógicas relacionadas à 

literatura infantil no Centro de Educação Infantil Municipal Odorico Fortunato, de 

Joinville, em Santa Catarina, que atende 200 crianças conforme a faixa etária. 

Destaca-se que todo os professores e os auxiliares possuem graduação mínima 

para atuar na área, sendo que a maioria possui pós-graduação (VIEIRA, 2012). 

Embora essa estudante tenha vivenciado a literatura em sua infância de 

forma imposta, em sua formação acadêmica despertou um certo encantamento pela 

leitura, especialmente pela literatura infantil. Dessa forma ela acrescenta: “Também 

tomei consciência da importância das experiências literárias, vivenciadas de maneira 

prazerosa pelas crianças ao seu desenvolvimento”(VIEIRA, 2012, p.05). 

Vieira (2012) relata que se interessou em desenvolver o projeto POP 

(Projeto de Observação Pedagógica) no Curso de Especialização em Educação 

Infantil, na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), denominado “Literatura 

com prazer”.  O projeto se amparou na análise do planejamento das professoras 

considerando as propostas desenvolvidas com a literatura infantil e a observação em 

sala de aula, com o intuito de averiguar as experiências literárias oferecidas às 

crianças e como estas se relacionam com a literatura infantil. 

Após os dois primeiros meses de análise dos planejamentos das professoras 

a respeito da literatura, foi observado que faltava uma certa reflexão sobre o que 

pretendiam com os objetivos propostos.  

Entretanto, havia uma riqueza de propostas a serem analisadas. Afinal, o 

que era oferecido às crianças, como o projeto institucional “o caráter conta” tinha o 
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objetivo de trabalhar certos valores, tais como: zelo, sinceridade, responsabilidade, 

cidadania, respeito e senso de justiça, através das histórias infantis.  

Outro projeto que se desenrolava era "A hora do Conto", com o intuito de 

favorecer a interação entre as turmas da Educação Infantil de diferentes idades, por 

meio de dramatizações das histórias. Havia também o projeto “"A Biblioteca Viva"” 

que visava estender a interação com a Literatura Infantil e o gosto pela leitura. 

No entanto, percebeu-se que tais projetos promoveram certa interrogação 

sobre o espaço ocupado pela literatura nos planejamentos dessas professoras, visto 

que as experiências planejadas, a fim das crianças poderem vivenciá-las, foram 

vinculadas ao ensino de conteúdo das diversas áreas do conhecimento e ao 

incentivo à leitura. Contudo, faz-se necessário destacar que as professoras 

precisavam de um aprofundamento teórico sobre a literatura infantil e suas 

oportunidades de interação com a criança. Afinal, a literatura permite entrar em um 

mundo de inúmeras possibilidades, a imaginação apresenta lugares nunca visitados, 

e o faz de conta mistura a ficção com a realidade (VIEIRA, 2012). 

 

Assim é importante ressaltar que os professores em seus planejamentos 
devem contemplar diferentes obras para que as crianças possam criar um 
repertório amplo, como os contos de fadas, histórias do folclore, histórias 
em quadrinho obras de autores brasileiros e outros (Idem, p.09). 
 

 

 Tal preocupação em inserir a diversidade de gêneros textuais no 

planejamento, precisa ser o pontapé inicial quando se pretende que a criança 

vivencie momentos de prazer e que favoreça o desenvolvimento da imaginação, e 

não servindo como pretexto para outros objetivos já citados. Dessa forma, a 

literatura infantil cumpre o seu papel e favorece o gosto literário dos pequenos 

leitores, inclusive na audição de histórias dentro desse contexto. 

Com relação à interação das crianças com literatura infantil, enfatiza-se que 

as professoras analisadas se esforçaram em trazer a Literatura para a realidade das 

crianças através da fantasia e do faz-de-conta, mesmo com o planejamento usado 

como pretexto para outros conhecimentos, as atividades propostas alcançaram um 

objetivo bem mais interessante, como favorecer uma aprendizagem significativa e 

prazerosa para as crianças. 

 

Durante a atividade a professora proporcionou as crianças momentos de 
prazer em ouvir a história, com entonações da voz gestos e olhares, em 
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seguida oportunizou brincadeiras com indumentárias, onde elas puderam 
escolher seus personagens, algumas crianças tiveram que ser incentivadas 
a escolher uma fantasia, Vinicius não quis vestir nem uma fantasia e a 
professora o respeitou, mas após ver as outras crianças brincarem, ele não 
resistiu e se entregou ao mundo do faz de conta (VIEIRA, 2012, p. 10). 
 

 

Segundo Vieira (2012) outro projeto institucional ocorrido naquela escola, 

chamado "Os Tesouros de Ziraldo" realizado pelas professoras foi baseado na troca 

de experiências das crianças entre as mascotes de cada sala, que era na verdade, 

um dos personagens das histórias do escritor Ziraldo. Na turma observada, o 

personagem era um boneco de pano do "Menino Maluquinho", com sua panela na 

cabeça e um diário de bordo, onde as crianças sorteadas levavam-no para suas 

casas e traziam no dia seguinte, com direito a um combinado de trazer de casa uma 

surpresa dentro da panela e um relato feito pelos pais em seus diários contando 

algumas aventuras dos filhos com o menino maluquinho. Dessa forma, as crianças 

tiveram a oportunidade de contar com o envolvimento dos pais de forma ativa na 

educação deles. Além disso, as histórias trabalhadas com os pequenos 

influenciaram o seu dia a dia nas brincadeiras e no modo de se relacionar com o 

outro, e com o mundo. Por meio desta, acrescenta-se que: “Na brincadeira são 

empreendidas ações coordenadas e organizadas, dirigidas a um fim e, por isso, 

antecipatórias, favorecendo um funcionamento intelectual que leva à consolidação 

do pensamento abstrato”(PIMENTEL, 2008, p.09). Foi notável no desenvolvimento 

desse projeto a volta das crianças com a mascote, pois possibilitou verificar a 

importância de se oferecer atividades pedagógicas lúdicas e significativas aos 

pequenos. 

Assim, pode ser observado que através da interação da literatura com o 

brincar que a professora proporcionou às crianças momentos de interação entre 

pares, ou seja, umas com as outras, com a própria educadora e com a família. 

Partindo de seus relatos de experiências vividas em casa com a mascote, 

paralelamente, ofereceu aos pais alguns momentos de reflexão; pois, a mãe de uma 

aluna, além de relatar no diário, descreveu como ela se sentiu em brincar e ao 

realizar a atividade com a filha, ficando impressionada em ver o conhecimento 

adquirido pela menina através das histórias de Ziraldo. 

Enfim, a autora Vieira (2012) ressalta o seguinte sobre sua observação na 

escola: 
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Os momentos de observação da prática das professoras trazem um 
contraste, pois durante o desenvolvimento dos projetos, e após as análises 
em cima dos planejamentos das duas professoras da turma, percebi a 
literatura em seus objetivos propostos ao planejar, usados como 
ferramentas, ou seja, como pretexto, para introduzir um tema. Contudo em 
suas práticas pude presenciar momentos de prazer em ouvir uma 
determinada história, proporcionando as crianças o desenvolvimento da 
imaginação através da Literatura Infantil (p.14). 
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                                                   SEÇÃO IV 

 

CONCLUSÃO 

 

Considerando o processo histórico-cultural do livro no Brasil, percebi que 

somente na década de 90 houve um maior direcionamento voltado para a proposta 

estética e cultural do mesmo, apesar de ainda possuir certas ideologias presentes 

nos textos infantis, incorporado, contudo, a alguns valores, ética e esteticamente da 

classe média.  Nesse mesmo período, a literatura infantil passou a ser crítica e 

questionadora, com textos apresentando conflitos entre a criança e o mundo, 

ocorrendo paralelamente uma valorização do lúdico. Inclusive, os próprios cursos de 

formação de professores passaram a ser alvo de tema de pesquisa. 

Contudo, atualmente, estamos engatinhando nesse processo de 

transformação tanto literário, quanto de profissionais indispensáveis na mediação de 

despertar o gosto pela literatura infantil. Pois, ainda existem influências 

tradicionalistas que remontam um contexto sociocultural anterior a esse período, 

herança colonial que perdura como o fato de algumas histórias possuírem traços 

para o fator moralizador, ou serem contadas com essa intenção. Além disso, faz-se 

necessário levar em conta que a história de leitura dos indivíduos sofre influências 

devido as oportunidades de materiais literários e o relacionamento com outros 

leitores, refletindo em suas práticas de escolarização literária. 

Daí, a necessidade dos professores da Educação Infantil estarem sempre se 

capacitando para desempenhar melhor o seu papel de mediadores literários. Como 

foi relatado, no corpo dessa pesquisa qualitativa, realizou-se uma revisão 

bibliográfica apoiada na análise de questionários feitos com professoras de uma 

creche pública do munícipio de Santo Antônio de Pádua, estado do Rio de Janeiro, 

em diálogo com alguns exemplos de práticas pedagógicas bem-sucedidas em Santa 

Catarina e São Paulo, e outras experiências mencionadas aqui apenas para 

reflexão. 

Sobretudo, percebi que estamos avançando nesse processo de formação do 

leitor literário, devido ao fato de alguns professores, mesmo não tendo sido 

despertados para o gosto da leitura em seus processos de escolarização, em suas 

práticas pedagógicas, estarem buscando inovação e promovendo a literatura de 

forma lúdica. Nesse sentido, enfatizo os contrastes citados no exemplo da escola de 
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Santa Catarina, em que mesmo a maioria dos profissionais possuindo curso de pós-

graduação, ainda utilizam a literatura como pretexto para ensinarem outros 

conteúdos. Percebo assim, os resquícios da escolarização que tais profissionais 

vivenciaram e ainda não conseguiram abandonar, ou seja, esse caráter formativo e 

moralizador das narrativas já citadas na parte histórica desta pesquisa. Contudo, 

enfatizo que os mesmos desenvolveram um trabalho voltado para a literatura 

baseada na ludicidade. Proporcionaram às crianças o desenvolvimento da 

imaginação, da fantasia, de interação com os colegas, enfim, uma aprendizagem 

mais significativa devido à literatura infantil. Dessa forma, estão avançando, pois, 

mudar não é fácil, principalmente devido ao contexto histórico ainda marcante nesse 

sentido. 

Considera-se, aqui, a importância dos professores desenvolverem atividades 

que despertem ainda mais a imaginação da criança, suas opiniões nas discussões 

em sala, sua interação com o grupo, sua forma peculiar de entender o mundo que a 

cerca. Pois, esses fatores permitem reunir pontos favoráveis frente a diversidade 

textual que precisa ser trabalhada com os pequenos. 

 Dessa forma, a criança participa de momentos de letramento, que são as 

práticas sociais da escrita, coisas que ela participa no seu dia-a-dia e assimila na 

sua vida e a pratica, onde a mesma pode interferir em suas realidades, exemplos : 

participando do momento em que a família vai fazer uma lista de compras ou de 

convidados para um aniversário, entre outros.  Afinal, as crianças já são leitoras e o 

contato com a leitura vai favorecer ainda mais a imaginação delas e contribuir para o 

desenvolvimento de suas linguagens, visto que as histórias/textos irão mexer com 

suas emoções e ajudar na comunicação com os demais. 
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ANEXOS 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Professora Júlia: 

 

N°1= A Secretaria de Educação oferece algum curso de capacitação enfatizando a 

leitura como forma de aprendizagem na Educação Infantil? 

R: Não. 

 

N°2= Qual sua formação docente? Na sua formação como foi trabalhado a leitura 

nesse processo de aprendizagem? 

R: Pedagogia, pós-graduada em Psicopedagogia. Através da literatura infantil que 

estuda os conceitos de literatura na formação do leitor, discutindo sempre a 

importância deste tema no desenvolvimento da aprendizagem do aluno, abordando 

sempre técnicas e metodologias para inserir a leitura e a literatura na educação 

infantil. 

 

N°3= Como a creche trabalha a leitura com as crianças? E quais objetivos desejam 

alcançar? 

R: Através de contação de histórias. Os objetivos que desejamos alcançar sempre é:  

-Desenvolver a linguagem oral; 

-Estimular o gosto pela leitura; 

-Envolver as crianças num mundo de fantasias e imaginação;  

-Melhorar a interação, comunicação da criança. 

 

N°4=Como definiria o lúdico? Você acha que a aprendizagem pode ser feita de 

forma lúdica? 
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R: Como forma de desenvolver a criatividade, os conhecimentos, através de jogos, 

músicas e danças, com intuito de educar, ensinar, se divertindo e interagindo com os 

outros. Com certeza. Porque a ludicidade vai além do simples brincar e jogar. O 

lúdico pode contribuir de forma eficiente para o pleno desenvolvimento intelectual, 

cognitivo e afetivo do ser. 

 

N°5= Ao rememorar suas experiências escolares da infância você se lembra de 

experiências lúdicas com a leitura? Essas experiências te marcaram? Pode narrar 

algumas delas? 

R: Não. Na minha época de escolaridade não davam tanta importância a leitura 

como instrumento de crescimento pessoal e/ou profissional como se é feito nas 

escolas hoje, em que o aluno está em contato com os variados tipos de livros e 

literaturas infantis desde   a sua mais tenra idade  

 

 

Professora Denise: 

 

N°1= Sim, a secretaria de educação está sempre promovendo capacitação para os 

professores. 

 

N°2= Professora. Na educação infantil a leitura desperta diferentes habilidades nas 

crianças, como a linguagem, a ampliação do vocábulo, a criatividade e a descoberta 

do mundo imaginário. 

 

N°3= Organizando momentos de leitura desde os primeiros anos de vida, dessa 

forma ampliar o vocabulário e a imaginação dos bebês. 

 

N°4= De acordo com Vygotsky, a brincadeira é entendida como atividade social da 

criança, em que a natureza e origem específicas são elementos para a construção 

de sua personalidade. Trabalhando com jogos, brincadeiras, a aprendizagem torna-

se significativa para a criança, fazendo sentido, isso irá auxiliar no processo de 

aprendizagem e desenvolvimento da criança. 
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N°5= Não lembro de nada em especial, acredito que estudei numa época onde a 

metodologia era tradicionalista, pois não existem memórias que sejam significativas 

em meu inconsciente, nada que tenha me marcado. 

 

 

 

 

Professora Kelly: 

 

N°1= Durante o corrente ano de 2019, ainda não foi ofertado nenhum curso 

destinado à Educação infantil, mas em 2018, a SMEC (Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura) disponibilizou uma formação continuada através do PNAIC 

(Programa   Nacional de Alfabetização na Idade Certa) no segmento, cuja ênfase na 

leitura era um dos pilares abordados.  

 

N°2= Sou formada em Pedagogia pelo Consórcio Cederj, através da Unirio. Sem 

dúvida, a leitura como parte indispensável do processo de aprendizagem foi uma 

temática bastante discutida e enfatizada ao longo do curso, tanto que existiam 

disciplinas específicas na grade curricular para tratarem do tema, como exemplo "A 

literatura na formação do leitor". 

 

N°3= A prática da leitura tanto pelo professor como o uso dos livros 

espontaneamente pelas crianças, está inserida na rotina semanal da creche, por no 

mínimo uma vez por semana. Em alguns momentos até se fazem necessária 

recorrer à leitura mais vezes, como suporte e fonte de aprendizagem para alguns 

conteúdos também. 

Os objetivos principais ligados à leitura na creche são: 

-Introduzir os pequenos leitores ao mundo da leitura através do manuseio dos 

diferentes formatos de livros, observando sua estrutura, textura, desenhos, escritas 

e etc. 

-Valorizar o contato com a literatura infantil através da contação de histórias pelo 

professor, ou a criação de história coletiva feita  pelos  alunos nas rodas de conversa 

informais . 
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N°4= O conceito do lúdico, a meu ver, está relacionado a jogos e atividades com o 

ato de brincar. Acho um elemento essencial na rotina da Educação Infantil, porque é 

muito importante despertar nas crianças a noção de que aprender pode ser 

divertido, além de potencializar a criatividade de cada um, favorecendo (e muito) o 

aprender. 

 

N°5= Na minha infância consigo me lembrar de dois fatos interessantes: uma 

professora que nos colocava pra ler livros da coleção Vagalume na época e depois 

fazia uma rodinha pra nos ouvir e relatar nossa leitura e uma outra que tinha o dom 

de contar histórias e que envolvia toda a turminha. 

 

Professora Maria: 

 

N°1= Sim, atualmente participo do curso da Formação Continuada Inclusão. 

 

N° 2= Professora de Educação Infantil. Na época, a teoria era muito trabalhada, mas 

quase sempre não praticávamos. 

 

N°3= Temos em nossa sala de aula o cantinho da leitura, todos os dias contamos 

uma história. Temos um dia da semana específico para hora da leitura, momento 

este, em que as crianças manuseia os livros com plena liberdade de escolha e 

interesse. Também conto com a boa vontade da professora Kellen que quando 

pode, entra na sala com diversos acessórios em mãos para contar a história de 

acordo com o tema trabalhado na semana. Quanto aos objetivos que desejamos 

alcançar é poder proporcionar para essas crianças um contato direto com os livros, a 

fim de desenvolver o hábito e principalmente o gosto pela leitura. 

 

N°4= Definiria como (magia) transforma o cinza em colorido. Acredito que a 

aprendizagem de forma lúdica para o adulto é relevante, imagina para criança que 

se apropria com fidelidade do ato em questão. 

 

N°5= Infelizmente não as tenho, pois tudo era muito mecânico (automático). Sim, as 

pequenas estrofes contidas nas atividades de português não faziam sentido para 

mim, com isso minhas notas e desempenho na disciplina não eram boas. Aprendi a 
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gostar de livros e a me interessar pela leitura, porque meu pai era operário de uma 

fábrica de papel e sempre levava gibis para brincarmos. Quando não tinha uma 

revista diferente pegava os livros de ciências do meu irmão mais velho escondido, 

assim confortava a minha pressa em chegar a noite e ouvir as histórias que meu pai 

contava antes de dormir. Detalhe (sempre fazíamos parte delas), "papai dava um 

jeitinho de nos levar para dentro do conto e assim o sono ficava cada vez mais longe 

de mim, pois queria viver junto com a história contada todos os momentos de cada 

palavra. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR (INFES) 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS (PCH) 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Gostaríamos de convidar você a participar como voluntário (a) da pesquisa: A 

aprendizagem da leitura no processo de desenvolvimento da criança: o papel 

da mediação nas conexões entre leitura, pré-escola e afetividade. O motivo que 

nos leva a realizar esta pesquisa é refletir sobre a importância da leitura e como 

podemos trabalhar esse tema na escola. Nesta pesquisa pretendemos (i) 

identificar como a leitura é trabalhada no processo de ensino-aprendizagem 

para crianças na pré-escola; (ii) conhecer, por meio de entrevistas, o que 

pensam os professores sobre a importância da leitura e como eles 

desenvolvem essa atividade na escola. Caso você concorde em participar, 

convidamos você a participar de um questionário para esta pesquisa. A 

pesquisa pode auxiliar a identificar o que pensam os professores da educação 

infantil sobre a importância da leitura e do trabalho com a literatura infantil e a 

forma como eles desenvolvem esse trabalho. 

Para participar deste estudo você não vai ter nenhum custo. Você terá todas 

as informações que quiser sobre esta pesquisa e estará livre para participar ou 

recusar-se a participar. A sua participação é voluntária e o fato de não querer 

participar não vai trazer qualquer penalidade ou mudança na forma em que você é 

atendido (a). O pesquisador não vai divulgar seu nome. Os resultados da pesquisa 

estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que indique sua 

participação não será liberado sem a sua permissão. Você não será identificado (a) 

em nenhuma publicação que possa resultar. 
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