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RESUMO 
 
Fundamenta-se em uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de fomentar a pesquisa sobre 
mediação de leitura no escopo da Biblioteconomia. Analisa a importância da leitura na primeira 
infância. Aborda brevemente os malefícios causados pelo uso de dispositivos eletrônicos e 
digitais no desenvolvimento infantil. Apresenta os espaços lúdicos como espaços de 
socialização e brincadeira propícios para o desenvolvimento infantil.  Expõe o cenário atual da 
Educação Infantil no Brasil. Enfatiza a relevância de apresentar o livro a criança pequena. 
Destaca a responsabilidade do bibliotecário e dos demais profissionais que trabalham com 
leitura na infância de mergulharem no universo infantil. Conclui que a leitura traz vários 
benefícios para o desenvolvimento infantil na primeira infância.  
 
Palavras-chave: Leitura. Mediação de Leitura. Primeira Infância. Espaços Lúdicos. 
 

ABSTRACT 
 

It is based on a bibliographical research with the objective of fomenting research on reading 
mediation in the scope of Library Science. Analyzes the importance of reading in early 
childhood. It briefly addresses the harms caused by the use of electronic and digital devices in 
child development. It presents the play spaces as spaces of socialization and play conducive to 
child development. It exposes the current scenario of Early Childhood Education in Brazil. 
Emphasizes the relevance of presenting the book to the small child. It highlights the 
responsibility of the librarian and other professionals who work with reading in childhood to 
immerse themselves in the universe of children. It concludes that reading brings several benefits 
to early childhood development. 
 
Keywords: Reading. Reading Mediation. Early Childhood. Play Spaces. 
 
1 INTRODUÇÃO 

É engano ainda frequente e notório, causado vezes por má-fé e vezes por 

desinformação, associar a leitura exclusivamente ao registro escrito, pondo em esquecimento a 
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presença da oralidade e das outras formas de leitura existentes no mundo. Embora a palavra 

escrita tenha importância inegável no que diz respeito ao registro dos conhecimentos de uma 

sociedade e na comunicação entre os indivíduos e grupos nela presentes, a história nos mostra 

que a escrita surgiu da oralidade, e que segundo Fischer (2006), da necessidade de confirmar o 

que havia sido dito, sendo mera comprovação do discurso oral. O desconhecimento acerca das 

muitas dimensões da leitura, das múltiplas possibilidades que esse hábito pode envolver e dos 

fatores históricos, culturais e socioeconômicos que podem influenciar a configuração dessa 

prática em um determinado período da história acaba promovendo a reprodução do senso 

comum a respeito da leitura, que, enquanto elemento silenciador da oralidade e adorador da 

palavra escrita, lança ao esquecimento os que não estão imersos na cultura escrita e não sabem 

decifrar letras e códigos, isto é, adultos, jovens oficialmente analfabetos e crianças que ainda 

não atingiram a idade para alfabetização, que se encaixam no período conhecido como primeira 

infância. O conceito de primeira infância que estaremos trabalhando é o definido pela Lei 

13.257, de 08 de março de 2016, art. 2º: “Para os efeitos desta Lei, considera-se primeira 

infância o período que abrange os primeiros 6 (seis) anos completos ou 72 (setenta e dois) meses 

de vida da criança”. 

Como reflexo disso, pode-se criar uma visão equivocada de que essas crianças não são 

leitoras ou que elas não sabem ler ainda. Porém, o ato de ler consiste em interpretar e dar 

significado a uma mensagem e relacioná-la ao contexto vivido, independente das linguagens e 

formas utilizadas. A leitura para as crianças desde a sua mais tenra idade é recomendada pela 

Sociedade Brasileira de Pediatria, fato que confirma seus inúmeros benefícios, tais como: o 

desenvolvimento da atenção, da memória, do vocabulário, da concentração e a introdução ao 

universo das palavras, das ideias, dos conceitos, dentre outros. 

A leitura no período de 0 a 6 anos consiste muito mais na oralidade, interatividade e 

ludicidade que uma boa leitura para e com a criança envolve e proporciona, sendo possível 

afirmar que ler é também brincar, e que a literatura nessa idade se constitui na brincadeira e na 

oralidade (Tussi e Rösing, 2009). Além disso, segundo Tussi e Rösing (2009), Piaget afirmou 

que o ambiente é capaz de acelerar e influenciar o desenvolvimento da criança, tanto no ritmo 

quanto na qualidade. Dentro desse contexto, há os espaços lúdicos, ambientes para a 

socialização das crianças que atendem as demandas de ludicidade, brincadeira e interação no 

contato com a leitura. Tratam-se de espaços diferentes que se interseccionam na medida em que 

usam da ludicidade aliada aos brinquedos, livros e demais objetos como ferramentas para 
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propiciar o desenvolvimento infantil (SILVA, 2017). São exemplos de espaços lúdicos as 

brinquedotecas, as bebetecas e as ludotecas.  

A partir de tais considerações e da lembrança dos fatos de que crianças na primeira 

infância ainda não frequentam a escola, sua presença em creches ainda é baixa - 30,4% na faixa 

de 0 a 3 anos (Fundação Abrinq, 2015) - e ela por si não é sinônimo de contato com a leitura, 

tornando-se necessária a discussão e a pesquisa acerca da mediação de leitura para crianças na 

primeira infância, a fim de gerar maior conhecimento sobre o tema, quebrar discursos 

alimentados pelo senso comum que se reproduzem amplamente pela sociedade e analisar 

benefícios, métodos, ferramentas e aspectos que envolvem esse campo não suficientemente 

explorado.  

Portanto, o presente artigo tem por objetivo geral e norteador fomentar a pesquisa 

sobre mediação de leitura no escopo da Biblioteconomia, mostrando a importância da leitura 

na primeira infância, e o seu objetivo específico é realizar uma revisão de literatura para 

verificar os espaços lúdicos como agentes mediadores da leitura infantil. 

No decorrer do texto, exploraremos a visão de alguns autores sobre a importância da 

leitura, a formação dos hábitos de leitura e nos debruçaremos mais sobre os benefícios que este 

ato traz não só para a criança na primeira infância, mas também no decorrer de sua vida. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A ideia de leitura como decifração do código escrito está tão enraizada em nossa 

cultura que por vezes nos esquecemos que a todo momento, mesmo quando não estamos lendo 

um livro, por exemplo, estamos lendo todas as outras coisas ao nosso redor. Lemos a expressão 

no rosto do outro, lemos um olhar, um gesto, lemos uma imagem, lemos um objeto. “Ler 

significa refletir, pensar, estar a favor ou contra, comentar, trocar opinião, posicionar-se: enfim, 

exercer desde sempre, a cidadania” (VERA E SILVA; JOVER; GUIMARÃES, 1998, p. 10). 

2.1 LEITURA NA ERA DIGITAL 

Numa era onde a tecnologia e os meios de comunicação nos rodeiam constantemente, 

devemos nos questionar acerca da importância do livro e da leitura. Quando essa leitura está 

direcionada a crianças que ainda não foram alfabetizadas, a apresentação do livro e do ato de 

ler ocupa o espaço de sedução, de se criar na criança a curiosidade pelo objeto e a ação que o 

permeia. É preciso conquistar nesses pequenos seres “a capacidade de ler, traduzir, aprender e 
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criticar cada texto proposto, desde o início da alfabetização. E mesmo antes” (VERA E SILVA; 

JOVER; GUIMARÃES, 1998, p. 10). A leitura não precisa ser necessariamente individual; para 

a criança pequena, é através da mediação que ela tem seu primeiro contato com o livro. 
A leitura ou construção de significados para o que está escrito, se dá a partir das 
associações do texto com o contexto. Para isso, é necessário que o indivíduo 
reconheça o seu mundo, no texto lido. Portanto, não importa se o texto foi lido ou 
contato para a criança, ou se foi simplesmente a observação do que se passava na 
narrativa de uma sequência de imagens, se esta criança conseguiu construir 
significado para a mensagem, a leitura se realizou (SILVA, 2013, p. 5-6). 

Podemos caracterizar a leitura na primeira infância como um processo lúdico, 

educativo e formador, requerente de um vínculo afetivo da criança para com o mediador, a fim 

de que seja possível estabelecer uma boa interação adulto-criança, ou ainda como processo 

capaz de construir, estabelecer e fortalecer laços afetivos então já existentes. Dois elementos 

centrais da leitura mediada, a interação e a oralidade, além da importância por si só, parecem 

adquirir maior importância ainda em face do advento cada vez de dispositivos e mídias digitais 

no mundo, e, consequentemente, no universo infantil. 

O uso excessivo dos dispositivos eletrônicos e das mídias digitais pode afastar as 

crianças de um contato mais próximo com seus pais/responsáveis e normalmente é visto como 

causa de alguns males como o aumento da obesidade infantil e a insensibilidade diante da 

violência. Ademais, o mercado de brinquedos eletrônicos para bebês com menos de três anos 

tem crescido exponencialmente, e a invasão das tecnologias nas brincadeiras infantis pode 

representar uma piora da qualidade delas, fazendo definhar o processo de desenvolvimento da 

criança, pois acabam diminuindo o diálogo e consequentemente a interação entre pais e filhos. 
Os pesquisadores descobriram que durante a brincadeira com brinquedos eletrônicos, 
houve um decréscimo na frequência do uso da linguagem entre a criança e os pais. Os 
pesquisadores concluíram que brincar com brinquedos eletrônicos estava associado 
com o decréscimo na quantidade e na qualidade da linguagem entre os pais e a criança 
se comparado com brincar com livros ou brinquedos tradicionais (MORENO, 2016, 
p. 1, tradução nossa).3 

Uma das características do mundo moderno é esse isolamento do indivíduo, tanto 

dentro de casa quanto em outros ambientes. O lar se tornou um ambiente de silêncio, onde cada 

ser está imerso nos seus programas de TV e em seus devidos celulares/tablets. É comum em 

                                                
3 “The researchers found that during play with electronic toys, there was decreased amount and frequency of 
language used between children and parents. The researchers concluded that play with electronic was associated 
with decreased quantity and quality of language between parent and child compared with play with books or 
traditional toys.” 
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muitos lares que cada um tenha em seu quarto sua própria televisão, até mesmo os 

pequenos.  Nesse mundo onde tudo se torna obsoleto num piscar de olhos, não há mais histórias 

a serem contadas. A criança passa a ser mediada não mais pelo adulto, mas pelos dispositivos 

digitais (BORBA, 2001). 

Diante de tal constatação, é possível afirmar que a leitura na primeira infância, mediada 

e lúdica, é fundamental nos dias atuais. Além de mera defesa do acesso das crianças à leitura e 

ao livro, também é uma defesa do desenvolvimento infantil adequado e do direito delas a uma 

formação e a um ambiente que lhes proporcione o desenvolvimento de suas potencialidades e 

a formação de seu caráter. Em contraponto à invasão tecnológica, que, por descuido e 

desinformação de muitos, acaba quase tomando para si a tutela dos pequenos, situação que pode 

ser vista em exemplos onde a criança passa mais tempo assistindo televisão do que interagindo 

com os pais/responsáveis ou com outras crianças. Defender a leitura para quem “não sabe” ler 

é defender a brincadeira, a interação e a oralidade, ainda que pareçam perdidas. 

2.2 A PRIMEIRA INFÂNCIA E A LEITURA 

A leitura possui em qualquer fase da vida importância fundamental no cotidiano dos 

indivíduos, na medida em que se concretiza, em seus vários formatos e contextos, como forma 

de interpretar, construir significado e se apropriar da informação, que, segundo Barreto (2002, 

p. 49), é “[...] um instrumento modificador da consciência do indivíduo e de seu grupo social, 

pois sintoniza o homem com a memória de seu passado e com as perspectivas de seu futuro”. 

Devemos nos questionar como as crianças se relacionam com esses objetos culturais, os livros, 

e como eles são disponibilizados a elas. 

Foi apenas a partir do século XVIII que a ideia de criança que temos hoje foi 

concebida, com suas diferenças e especificidades próprias, diferentes dos adultos. Foi neste 

século que a criança começou a ser vista como futuro da nação, que apesar de ser frágil e 

imperfeito, carrega nas costas o peso de se tornarem humanos dotados de razão. Por conta disso, 

assim como uma marca do mundo moderno é a pressa, a infância acaba sendo acelerada 

(BORBA, 2001). 
Ler é um ato que nasce de forma bruta junto com a criança e precisa ser lapidada ao 
longo de seu crescimento. Ler pode ser decifrar o código escrito, mas pode, também, 
ser ler o mundo, ler as expressões das pessoas, pode ser interpretar os textos e imagens 
de um livro. Um verbo com tantas interpretações traz também muitos benefícios 
(SILVA, 2017, p. 53).  
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Esses benefícios apontados por Silva (2017) também foram apontados previamente 

por Bamberger (1991). Entre eles, pode-se mencionar o fato de que a criança se motiva a ler 

meramente pelo prazer que o ato pode lhe proporcionar ao praticar as habilidade de leitura 

recém-adquiridas; ler proporciona o uso de habilidades intelectuais e espirituais como a 

fantasia, o pensamento, a vontade, a capacidade de identificação; ao ler, a criança tende a se 

aproximar e familiarizar com o mundo, tendo experiências intelectuais, passando a 

compreender o mundo que a rodeia; a criança se interessa pela leitura ao se deparar com 

elementos que lhes traz familiaridade como histórias e personagens, novos ou não, e elementos 

íntimos, como desejo de fugir da realidade e viver num mundo fantasioso, necessidade de 

autoafirmação, busca por conselhos e entretenimento, entre outros. 

A leitura no contexto da primeira infância, porém, além da importância geral e genérica 

já muito aclamada, possui aspectos que envolvem especificidades das práticas de leitura 

normalmente existentes nessa idade. A já mencionada mediação, por exemplo, traz consigo os 

elementos da oralidade e da interação entre a criança e o mediador, que em conjunto, são 

capazes de formar a aura cativante capaz de dar início ao interesse pela leitura, de criar um 

momento especial e vínculo sentimental com os pais, ou com quem quer que seja o mediador 

de leitura, e de compreender o mundo. 
A leitura aproxima a criança de seus pais, mesmo que ela ainda não fale; faz com que 
a criança descubra seus próprios sentimentos e os dos outros e ensina-a como lidar 
com as emoções. O contato com o livro faz com que os pequenos conheçam mais 
sobre o mundo, as pessoas, as histórias, sejam elas reais ou imaginárias; faz com que 
aprenda a usar uma linguagem mais próxima a dos livros e da escola, adquirindo 
conhecimentos que contribuirão para seu sucesso escolar futuro. (MAZZUCHELI; 
ARAÚJO E OLIVEIRA, [2012], p.2) 

Podemos ver a leitura como um diálogo e uma forma de comunicação, que são 

categoria básica da linguagem e são fundamentais na constituição dos sujeitos. É nos 

comunicando que constituímos, entendemos e aprendemos sobre o mundo. Somos a junção de 

várias vozes e vários seres, muitas histórias (BORBA, 2001). Para esse diálogo dentro da leitura 

acontecer, é importante que as múltiplas vozes do discurso, ou seja, as diferentes interpretações 

de um texto sejam o pontapé inicial para gerar questionamentos, novos pontos de vista e 

experiências.   

Além da leitura ter o potencial de ajudar as crianças a lidarem com os próprios 

sentimentos e a estabelecerem relações afetivas com seus pais e/ou mediadores de leitura, o 

oposto também pode ocorrer: os vínculos sentimentais da criança com os pais são essenciais 
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para a formação do hábito de leitura, na medida em que a criança, que aprender por imitação, 

começa a repetir o feito daqueles que a cercam e com os quais ela tem relação afetiva, vai querer 

ler porque vê os pais lendo e vai gostar de ler porque possui laços com os pais. Vygotsky (1991, 

p. 24), afirma:  
[...] a experiência social exerce seu papel através do processo de imitação; quando a 
criança imita a forma pela qual o adulto usa instrumentos e manipula objetos ela está 
dominando o verdadeiro princípio envolvido numa atividade particular. Eles sugerem 
que as ações, quando repetidas, acumulam-se, umas sobre as outras [...]. 

O contexto de afeto transforma a leitura em atividade prazerosa, tornando mais fácil a 

sua constituição como hábito. Em outras palavras, “[...] a leitura se dá num contexto afetuoso, 

num contexto de afetividade. Afeto e cognição caminham juntos. A criança vai gostar de ler 

porque gosta dos pais, dos adultos que a cercam” (ARAUJO E OLIVEIRA, c2011, p. 14). 

A leitura possui tanta importância que é considerada parte do atendimento de 

puericultura pela Sociedade Brasileira de Pediatria, isto é, é recomendação médica. Não deve 

ser considerada uma mera distração ou passatempo, e, além da leitura para quem não sabe ler, 

deve-se defender a leitura até para quem ainda nem veio ao mundo. Durante o período de 

gestação, o bebê consegue já ouvir a voz da mãe ainda na barriga, fato que torna tão importante 

a leitura já nessa fase. 
O bebê, ao nascer, já vem com a capacidade de escutar. Quando se lê para ele em voz 
alta ou se canta uma canção de ninar, ele se põe em posição de escuta. Isso quer dizer 
que está tratando de construir significado à sua maneira. Por isso, é necessário 
alimentar essas potencialidades desde o princípio da vida (SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2015, p. 11). 

Autores como Mazzucheli; Araujo e Oliveira ([2012]), Silva; Arena (2012), Sisto 

([201--?]), Elorz; Palma (2015) afirmam que ler ajuda a desenvolver a concentração, a atenção, 

o vocabulário e a memória, e além dos benefícios em processos cognitivos e fisiológicos já 

existentes, a leitura na infância tem força no caráter de processo transmissor de cultura, 

enquanto processo formador do caráter da criança e elemento capaz de cultivar e transmitir a 

memória coletiva de um grupo ou sociedade. 
Cada mãe, pai ou cuidador, independentemente do local onde mora, da classe social 
ou da escolaridade, deve conhecer, pelo menos, uma história tradicional [...] formando 
uma linha de continuidade que permite pequenas modificações sem alterar o tema 
(TUSSI; RÖSING, 2009, p. 59). 

Diante da necessidade de se aliar socialização, interação e brincadeira à leitura, a 

importância dos espaços lúdicos torna-se evidente. Eles, além de proporcionarem fruição para 
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a criatividade através das brincadeiras e mediações, devem ser espaços que dão margem a 

criação, lugares para invenções, nos quais o conhecimento seja criado com arte, imaginação e 

prazer (BORBA, 2001). Devem ser espaços que suscitem a leitura crítica desde a mais tenra 

idade. É importante ter uma biblioteca nos espaços lúdicos porque nesses espaços, a criança 

pode ser mais livre. O contato com os livros precisa ser leve, divertido e natural para que a 

criança se interesse por ele.    
A brincadeira infantil revela que o olhar da criança sobre a realidade é capaz de ver 
coisas que o adulto não mais vê, que é capaz de lhe atribuir múltiplos sentidos, 
rompendo com a visão monovalente da vida e é capaz, enfim, de, desafiando a lógica 
que lhe é imposta, inventar novas formas de interagir com o mundo (BORBA, 2001). 

A infância, a fantasia, a imaginação, o brinquedo e a criação estão relacionados entre 

si. E os espaços lúdicos são um dos lugares que podem proporcionar esse contato entre as 

crianças e o faz de conta, onde elas recriam a realidade, e é brincando que elas constroem 

conhecimentos sobre o mundo onde estão inseridas e criam novos modos de entender a 

realidade e se relacionar com o mundo (BORBA, 2001).  

Vale ressaltar que muitas vezes as crianças têm dificuldade no acesso aos livros devido 

a questões socioeconômicas, fato que agiganta a responsabilidade das creches e escolas, locais 

onde muitas vezes ocorre o primeiro contato da criança com os livros e com a leitura, e que 

torna valoroso qualquer contato que a criança venha a ter com os livros. Porém, nem sempre a 

presença da criança em escola ou creche garante o contato dela com o universo da leitura ou 

com espaços voltados para tal, fato que aumenta a responsabilidade dos pais e responsáveis pela 

criança de frequentar bibliotecas e espaços lúdicos. A situação calamitosa na qual a 

escola/creche não garante acesso à leitura e os pais, dos quais muitas vezes se cobra o dever de 

incentivar a leitura desde cedo, muitas vezes não tiveram a presença da leitura, de livros e/ou 

bibliotecas em sua formação, ou tampouco tenham condições financeiras favoráveis para 

propiciar o acesso de seus filhos aos livros, denota a necessidade dos bibliotecários e demais 

profissionais que trabalham com a leitura, com os livros ou em espaços lúdicos de incentivarem 

a presença nesses espaços. 
Ações de leitura, com o objetivo de desenvolver comportamentos de leitura na criança, 
devem aproximar pais e filhos de livros, livrarias e bibliotecas e capacitar os pais para 
desempenhar a tarefa de mediadores dessas ações. Com isso, é possível transformar 
crianças em leitores precoces em sensibilidade plena e permanente (TUSSI; RÖSING, 
2009, p. 142) 
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 Educação Infantil faz parte da Educação Básica desde 1996, com a criação da Lei de 

Diretrizes e Bases 9.394/96. Na redação da Lei 12.796 de abril de 2013, que altera a Lei 

9.394/96, podemos ver que a Educação Infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral 

da criança até os cinco anos de idade, incluindo os aspectos físicos, psicológicos, intelectual e 

social, e deve ser oferecida em creches, ou entidades equivalentes, e pré-escolas. E é um dever 

assegurado pela Constituição Federal, art. 208, inciso IV. Entretanto, apesar de ter valores 

crescentes, o numero de matriculas em creches e pré-escolas ainda é insuficiente se comparado 

ao número total de crianças na primeira infância. Segundo os dados do IBGE em 2010 (último 

censo), há um total de 19.622.565 crianças de 0 a 6 anos. Portanto, já que as creches e pré-

escolas não dão conta da quantidade de crianças que necessitam de atendimento, se faz 

necessário que os espaços lúdicos atendam essas crianças e lhes deem uma oportunidade de 

contato com o livro e a leitura, já que mesmo matriculadas nas instituições de educação infantil, 

isso não garante o contato dos pequenos com os livros.  

 

Tabela 1: População nacional em 2010 

Tabela 2: Educação Infanil em 2016 
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Segundo dados do Bom Dia Brasil (2017), para se adequar a Lei 12.244 de 2010, 

deveriam ser construídas mais de 80 bibliotecas por dia, até 2020, um número irreal. 
Art. 1o. As instituições de ensino públicas e privadas de todos os sistemas de ensino 
do País contarão com bibliotecas, nos termos desta Lei.  
Art. 2º. Para os fins desta Lei, considera-se biblioteca escolar a coleção de livros, 
materiais videográficos e documentos registrados em qualquer suporte destinados a 
consulta, pesquisa, estudo ou leitura. 

Art. 3o. Os sistemas de ensino do País deverão desenvolver esforços progressivos para 

que a universalização das bibliotecas escolares, nos termos previstos nesta Lei, seja 

efetivada num prazo máximo de dez anos, respeitada a profissão de Bibliotecário. 

(BRASIL, 2010, grifo nosso). 

Ademais, para que tanto os espaços lúdicos quanto qualquer outro espaço dedicado à 

leitura tenham seu potencial aproveitado, é essencial a presença de um profissional qualificado 

e que conheça os meandros da Literatura Infantil, da leitura e das necessidades dos pequenos. 

No caso do bibliotecário, pode ser dito que o mesmo deve: 
Ser leitor ativo; conhecer as teorias da leitura; valorizar as narrativas orais; viabilizar 
o acesso à informação em seus diferentes suportes; conhecer as políticas públicas para 
o livro e a leitura; estar atento às multiplicidades culturais; estabelecer relações 
afetivas com o leitor; trabalhar em equipe... (RASTELL; CAVALCANTE, 2013 apud 
FLECK; CUNHA; CALDIN, 2016, p. 195-96). 

O profissional deve garantir que os espaços lúdicos sirvam para proporcionar todos os 

benefícios que o brincar pode trazer, como o estímulo a criatividade e à aprendizagem. Para 

isso, é fundamental que os livros e o espaço não tenham a mesma seriedade que a de uma 

biblioteca tradicional. O manuseio livre dos livros pelas crianças é um bom elemento. Além 

disso, é importante se atentar para o fato de que o prazer que a leitura proporciona à criança e a 

Tabela 3: Educação Infanil em 2017 
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proximidade dela com elementos presentes em histórias ou personagens são fatores 

fundamentais na construção do prazer e gosto contínuo pela experiência de ler. Isso contraria a 

ideia da leitura como atividade obrigatória e imposta de um adulto superior e detentor absoluto 

do saber para uma criança despida de autonomia ou de preferências, isto é, a “[...] visão 

dominante da doação da leitura de cima para baixo, do "culto" para o "inculto"” (FREITAS, 

1994, p. 44), e evidencia que o sucesso só virá quando a mola propulsora for o interesse dos 

pequenos ao trabalho constante de desenvolvimento e ampliação de horizontes deles 

(BAMBERGER, 1991). Embora existam objetivos claros de formar leitores, há de ser 

preservado certo senso de despretensiosidade e de autonomia para com os pequeninos.  
A intenção ao se apresentar a criança ao livro desde cedo não é lhe alfabetizar e lhe 
ensinar a ler, propriamente dizendo; mesmo que algumas acabem aprendendo. O 
propósito é incentivar na criança a expectativa de aprender a ler, lhe despertar a 
curiosidade, o desejo de executar aquela atividade sozinha, lhe apresentar esse novo 
objeto que é o livro, para que se habitue a ele (SILVA, 2017, p. 36).  

Não se deve apresentar a criança ao livro desde cedo na expectativa de que 

obrigatoriamente ela deverá ser alfabetizada e aprender a ler, por exemplo, mas sim na espera 

de que isso lhe desperte a curiosidade e o interesse pelo livro e ato de ler. “Crianças com hábito 

de ler desde cedo aprendem tudo sobre a leitura, menos a ler” (ARAUJO E OLIVEIRA, c2011). 

Para a criança, o importante nos livros não é a complexidade do texto, afinal, no 

contexto da primeira infância, elas não sabem ler, mas sim a simplicidade presente na literatura. 

Na literatura infantil, os textos devem possuir leveza, imagens como: o canto dos pássaros, a 

voz de alguém a cantar, a brisa, a lua. Essas imagens estão presentes no imaginário popular, nas 

histórias e fábulas, como bruxas voando em vassouras, heróis montados em seus cavalos 

brancos, gênios e tapetes mágicos (BORBA, 2001). É isso que dá valor à literatura infantil. São 

características que nós adultos muitas vezes esquecemos e temos dificuldade de visualizar em 

nosso cotidiano. Porém, com as crianças, nos vemos capazes de imaginar outra vez, e viajar em 

mundos que não são nossos, com direito a música, poesia e histórias. "Se o ditado popular 

afirma que rir é o melhor remédio, ler é a solução para que não haja o que ser remediado" 

(SILVA, 2017, p. 53).  

 
3 METODOLOGIA 
 

O presente trabalho será realizado com base em uma revisão de literatura, que segundo 

a definição de Marconi; Lakatos (2003), é um procedimento formal, de método de pensamento 
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reflexivo e tratamento científico, estabelecido no acesso para alcançar a realidade ou descobrir 

verdades parciais. Será de abordagem qualitativa e tratará dos espaços lúdicos como agentes de 

mediação de leitura, com enfoque nos usuários na primeira infância. Neste levantamento 

bibliográfico se analisará assuntos tais como hábitos de leitura e os efeitos da leitura na criança 

pequena. 

Foram utilizados neste trabalho a base de periódicos da CAPES, da última semana de 

fevereiro a abril de 2018 para a pesquisa e acervo pessoal de um dos autores para a obtenção de 

material de leitura. Além de dados sobre educação infantil encontrados no site do INEP, 

referentes aos anos de 2016 e 2017, e dados do último censo do IBGE de 2010.  

 
4 RESULTADOS 
 

Percebemos, portanto, o grande valor dos livros e da leitura para a vida não apenas 

acadêmica, mas pessoal dos pequenos, valor que permanecerá ao longo dos anos. Por conta 

disso, é importante limitar o contato das crianças, principalmente durante a primeira infância, 

com os dispositivos e mídias digitais, visto que além de não lhe trazer benefícios, traz 

malefícios. A leitura na primeira infância, quando mediada de forma com que se torne um 

momento interativo e lúdico, transcende o mero status de lazer, e passa a ser atividade essencial 

para a aprendizagem e o desenvolvimento infantil, pois apresenta o mundo e as palavras à 

criança, além de conter em si o elemento de contato constante com outra pessoa ( o mediador, 

no caso), elemento deixado de lado quando a criança é posta para se entreter com dispositivos 

e mídias eletrônicas e digitais, recreação quase sempre solitária. Autores como Silva (2017), 

Bamberger (1991), Mazzucheli; Araujo e Oliveira ([2012]), Silva; Arena (2012), Sisto ([201-

-?]), Elorz; Palma (2015) pontuam os benefícios da leitura desde tenra idade, como estabelecer 

pontes entre os problemas e conflitos das histórias que lhes são lidas, aprendendo com os 

personagens, melhora na atenção, aumento no vocabulário, concentração e memória.  

Deve-se entender as necessidades dos pequenos, de acordo com sua idade, e respeitá-

las, apresentando-lhes apenas o que lhes convém de acordo com a faixa etária adequada. Os 

espaços lúdicos, assim como as escolas, creches e outros espaços de educação infantil, devem 

contribuir para a construção da identidade e dos conhecimentos da criança sobre o mundo que 

a circunda. 

O referencial teórico e os dados usados neste trabalho tornam quase consenso a 

importância da leitura na primeira infância, fato referendado por fontes que vão desde teóricos 
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e pesquisadores da leitura até instituições respeitadas, como a Sociedade Brasileira de Pediatria, 

que trata a leitura como recomendação médica (2015). 

Tendo em vista os dados utilizados nesse trabalho, percebemos que a Educação Infantil 

ainda é precária, e que apesar de haver leis que tratem dela, providências não são tomadas de 

forma efetiva a resolver o problema de acesso das crianças na primeira infância as instituições 

que lhes são direito. Num total de 10.925.892 crianças de 0 a 3 anos, apenas 3.411.538 estão 

devidamente matriculadas em instituições de ensino infantil.  Fica a cargo dos responsáveis 

dessas 7.514.354 crianças – de até 3 anos de idade – lhes prover acesso aos livros e a leitura, 

sem contar com as crianças de 4 a 6 anos que também não estão matriculadas nessas instituições.  

O vínculo afetivo com a experiência e com as pessoas envolvidas nela tem importância 

fundamental na formação de hábitos de leitura nos pequenos, e é importante que os pais e 

demais pessoas envolvidas no processo se engajem, sendo essencial que esses adultos sejam 

e/ou se tornem leitores também, assim como afirma Vygotsky (1997).  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente artigo buscou mostrar a importância da leitura na primeira infância, 

considerando os espaços lúdicos como local de fruição para tal, através da mediação. Com isso, 

consideramos o livro como um brinquedo, que pode vir a trazer diversos benefícios para o 

desenvolvimento infantil. Traz também breve análise dos efeitos do uso de dispositivos 

eletrônicos precocemente na primeira infância.  Os espaços lúdicos foram escolhidos por serem 

locais onde a criança se sente confortável para brincar e exercer seu papel de criança e ainda 

assim encontrar os livros, que também são brinquedos, sem a mesma seriedade de uma 

biblioteca tradicional.  

Durante a pesquisa pode-se perceber a ausência do assunto dentro do ramo da 

Biblioteconomia, o que traz certa preocupação, já que o profissional mais adequado para 

trabalhar com os livros e seu acesso é o bibliotecário. Isso pode ocorrer por conta de, no campo 

prático, a biblioteca não ser vista com um viés pedagógico, fato que deve ser foco de estudos.  

Aqueles que trabalham com a promoção da leitura no âmbito infantil devem buscar 

conhecimentos acerca de todo o universo infantil, a fim de que, por meio do entendimento a 

respeito das necessidades das crianças e de todos os aspectos de seu desenvolvimento, possam 

desenvolver um trabalho bem fundamentado e com objetivos claros, respeitando as 
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particularidades da leitura na primeira infância e sem cair na ilusão de que trabalhar a leitura 

com os pequenos é apenas contar histórias. 

Como pôde ser visto ao longo deste trabalho, a leitura e consequentemente “ler” são 

palavras que carregam múltiplos significados. Sendo assim, não devemos nos limitar ao uso de 

apenas uma conotação em nossa rotina. O uso da noção restrita de leitura como decodificação 

do código escrito é limitador, exclui a parcela da população que não sabe ou não possui a devida 

“intimidade” com o texto escrito e pode fazer coro a uma visão elitista de cultura, e 

consequentemente de leitura, dificultando a promoção e a democratização da leitura e do 

contato com o livro, ao manter ambos em posição sacralizada, e, portanto, de difícil ou 

impossível alcance para os meros mortais. Ler, como diz Abramovich (2008, p. 14) significa: 

“abrir todas as comportas para entender o mundo através dos olhos dos autores e da vivência 

das personagens... Ler foi sempre maravilha, gostosura, necessidade primeira e básica, prazer 

insubstituível”. Assim, ler pode se referir a ler uma imagem, ler o mundo, ou mesmo o texto 

escrito. Ler é verbo de extensa definição, e na infância ele sempre significa (ou deveria 

significar) brincadeira. 

Ler traz consigo uma série de benefícios comprovados. A amplitude da definição se 

manifesta também na amplitude de impactos positivos trazidos pelo ato: desenvolvimento da 

linguagem, da concentração, da atenção, da memória, ajuda para lidar com os próprios 

sentimentos e com questões afetivas e morais, dentre outros. Na era moderna e digital na qual 

vivemos, em que o uso e a presença cada vez maiores de dispositivos e equipamentos 

eletrônicas acaba substituindo muitas vezes a interação humana, o ato de ler resgata essa 

interação, algo fundamental para o desenvolvimento infantil, e traz consigo todo o potencial de 

ajudar em tal desenvolvimento que só os brinquedos e brincadeiras tradicionais podem 

proporcionar. Em suma, ler é brincar, e brincar, ao menos na primeira infância, é coisa muito 

séria. 
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