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Resumo 
O artigo é um recorte de Trabalho de Conclusão de Curso que investigou as salas de leitura; 
acervos literários e práticas de leitura em duas instituições públicas de educação infantil. 
Focalizamos no texto a formação leitora das crianças por meio do acesso ao livro e ao texto 
literário, considerando a importância da mediação para que construam sentidos na experiência 
literária. O estudo foi orientado pela seguinte questão: como as crianças veem/leem os livros, 
as histórias, as práticas de mediação? Para tanto, utilizamos a técnica da pesquisa participante 
combinando observação e mediação em sessões de leitura. Destacamos cenas e episódios de 
interlocução que são analisados dialogando-se com: Freitas (2005); Corsino (2010, 2011); 
PIMENTEL (2011). Os resultados apontam que a literatura pode ser o eixo mobilizador das 
diversas linguagens da criança, além de favorecer o lúdico, a imaginação e a interlocução. 
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BOOKS AND READING BETWEEN: THE LIFE OF THE EXPERIENCE 
OF CREATING READERS IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION 

 

Abstract 
The article is an outline of work Completion of course that investigated the reading rooms, 
collections and literary reading practices in two public institutions of education. We focus on 
the text reader training of children through access to books and the literary text, considering 
the importance of mediation to construct meanings in literary experience. The study was 
guided by the following question: how children see / read the books, the stories, the practices 
of mediation? We used the technique of combining research participant observation and 
mediation in reading sessions. We selected episodes and scenes of dialogue that are analyzed 
in dialogue with: Freitas (2005); Corsino (2010, 2011), Pimentel (2011). The results show that 
literature can be mobilizing the axis of the various languages of the child, and encourage 
playfulness, imagination and dialogue.  
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Introdução: o enredo inicial  

 

Liberdade, espontaneidade, afetividade e fantasia são elementos que fundam 
a infância. Tais substâncias são também pertinentes à construção literária. 
[...] Nesse sentido é indispensável a presença da literatura em todos os 
espaços por onde circula a infância. 

(QUEIRÓS, 2009). 
 

Nesta epígrafe, o escritor Bartolomeu Campos de Queirós, destaca como lampejo, 

quatro elementos fundantes da infância, os quais poderiam ser associados à dinâmica da 

presença da literatura - leitura literária, escola, acervos e formação leitora - como condição da 

liberdade, espontaneidade, afetividade e fantasia infantis. 

A criança é espontânea e expressa seus pensamentos e sentimentos de forma lúdica. A 

literatura aborda esses aspectos, aproximando-se do imaginário e do cotidiano infantil, 

possibilitando assim, a identificação da criança com a literatura.  

No presente artigo apresentamos e discutimos as vivências com livros e leitura 

realizadas junto às crianças e que são lidas como experiência, uma vez que evidenciam o 

vivido pensado (BENJAMIN) na perspectiva de formar (-se) leitores. Focalizamos, 

igualmente, a mediação da leitura literária como dimensão importante e necessária a formação 

leitora das crianças da Educação Infantil.  

Nessa direção, a curiosidade epistemológica que nos guiou pode ser sintetizada nos 

seguintes termos: como as crianças veem/leem os livros, as histórias, as práticas de mediação? 

Na perspectiva de responder esta questão de base, assumimos o pressuposto de dar vez e voz 

às crianças, sinalizando gestos e cenas, ouvindo e interagindo mediante suas falas. 

Ao longo do texto, destacamos as formas de acesso das crianças aos livros; os modos 

de ler e suas falas na interação com o objeto livro; as outras crianças e a mediação do adulto 

em sessões de leitura. As vozes e ações das crianças são entremeadas aos livros, às narrativas, 

aos modos de ler e apreciar o livro e o texto literário. As nossas observações referentes a estes 

aspectos são analisadas em um diálogo com estudos realizados por Pimentel (2011), Corsino 

(2010, 2011), Freitas (2005), dentre outros.  
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Optamos por tratar e analisar as sessões de leitura como cenas, registradas como 

flashback de leitura literária, colocando em evidencia o lugar da criança lendo, interagindo 

com o livro, a leitura, os seus pares e o adulto. As análises são orientadas pelas respostas das 

crianças a leitura literária planejada e que não prescinde da interação livro-leitor; criança-

criança; mediador-criança.  

Metodologia: por onde e como caminhamos... 
 

Para a realização deste trabalho utilizamos a observação participante, assim 

denominada por André (2000, p. 28) “porque parte do princípio de que o pesquisador tem 

sempre um grau de interação com a situação estudada, afetando-a e sendo por ela afetado”. As 

anotações em diários de campo e o relatório de estágio de Educação Infantil também se 

constituíram como fontes de dados, integrando o corpus de análise. 

Durante o processo de coleta de dados, assumimos o desafio de fazer dialogar 

observação e interação, uma vez que, além de observar as atitudes de leitura das crianças, 

também se indagava a respeito dos “porquês” na perspectiva de que explicassem escolhas de 

títulos, modos de ler, inferências feitas.  

A observação participante ocorreu em dois momentos, organizados em função dos 

seguintes eixos: a) acesso ao livro e leitura livre; b) acesso ao texto via mediação do 

pesquisador. Nessa perspectiva, optamos pelas estratégias de favorecer o acesso ao livro, ao 

mesmo tempo em que os modos/formas expressas pelas crianças foram registrados nos diários 

de campo como cenas, uma vez que a dinâmica da observação estava pautada na imersão dos 

pesquisadores no campo do estudo e mundo dos sujeitos. Sendo estes sujeitos crianças, 

assumimos o pressuposto de dar-lhes vez e voz, focalizando suas ações e falas, postas em 

diálogo com as crianças ou com o pesquisador/mediador. 

Destacamos que o segundo momento da observação participante foi mais dirigida, 

uma vez a mediação foi iniciada desde a escolha dos títulos que foram lidos em “Sessões de 

leitura”. Destacamos que neste momento, estiveram em jogo a mediação do pesquisador e a 

recepção das crianças, observada por meio da interação, mediador-crianças; crianças-texto; 

crianças-crianças. 

No planejamento de cada uma das sessões, levamos em conta as nossas inquietações, 

transformando-as em objetivos e/ou perguntas para que as crianças construíssem 

determinadas relações, habilidades ou conceitos, tais como a noção de personagem; a 

habilidade de argumentação; a compreensão de metáforas, rimas; a diferença entre ficção e 

realidade, dentre outros aspectos que estão na base da formação do leitor na escola.  
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Dessa maneira, o planejamento das sessões foi elaborado sempre na perspectiva de 

construir junto com as crianças, reflexões relacionadas às suas vivências, aos aspectos 

culturais e a imaginação.  

 
 
O acesso ao livro e a narrativa: entremeando gestos e vozes das crianças 
 

Promover o acesso ao livro para além do aspecto material, garantindo às crianças a 

intimidade com o objeto “livro”, de modo a propiciar que o encontro entre o leitor e o livro 

possa ser encarado de fato como leitura, ainda é uma dimensão pouco explorada no âmbito da 

Educação Infantil; embora venha se constituindo como objeto de estudo de pesquisadores 

como Corsino (2010, 2011), Pimentel (2011). 

Os pesquisadores supracitados vêm sinalizando que o acesso ao livro de literatura 

infantil precisa ser visto/lido para além das simples ações de “manusear ou mexer”. As 

crianças de fato inauguram modos de ler/ver para os quais devemos estar atentos. Ler não é 

via de mão única, nem tampouco prática autorizada somente aos/dos adultos.  

Conforme bem destacou Oliveira (2010, p. 43), “uma relação com a literatura que se 

obriga a ser apenas pedagógica dificulta o potencial da criança para se tornar um leitor 

literário”. Compreendemos que o leitor literário deve ter contato com a leitura prazerosa, com 

uma leitura que não o obrigue apenas a decodificar. 

Nessa mesma direção argumentou Corsino (2010, p. 199), destacando a perspectiva 

ampla de formação que a literatura infantil pode encetar tanto para o adulto quanto para a 

criança, notadamente no contexto escolar, com vistas ao redimensionamento da 

“escolarização da literatura”. Para a citada autora, 

 
levar a literatura infantil para os espaços de educação infantil significa 
provocar uma quebra nas tensões entre atenção e controle, brincadeira e 
ensino, fruição e aprendizagem, espontaneidade e intervenção pedagógica. A 
literatura ensina a liberdade, a alteridade fundamental para a constituição da 
subjetividade, possibilita a troca, a comunidade de ouvintes, o desfrute 
individual e coletivo, sem a força disciplinar da ordem do adulto.  

 

Considerando as nuanças mencionadas por Corsino (2010) no fragmento supracitado e 

o contexto deste estudo, apresentamos alguns extratos transcritos do nosso diário de campo 

em que tecemos comentários a respeito das nossas propostas de acesso ao livro como uma 

busca e/ou encontro prazeroso. 
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Colocar os livros em uma esteira e em cestas distribuídas pelo pátio foi à 
estratégia pensada para que as crianças tivessem vontade de ir à sala de 
leitura, não somente para pegar os brinquedos que estavam guardados 
naquele espaço, mas, para compreender que a sala de leitura e os livros eram 
também fontes de imaginação, emoção e prazer. Os livros no pátio foram 
motivo de olhares, seguidos de manuseio para ver as figuras e invenção de 
histórias, sempre iniciadas pela expressão “era uma vez”. Outras iniciativas 
foram observadas, indo do simples folhear, ao partilhar palpites; risos 
provocados pelas imagens, rememorações. [...] Uma criança pediu que 
lêssemos uma história sobre sereia ou princesa, demonstrando suas 
preferências. A leitura atraiu outras crianças que se aproximaram para 
escutá-la. As crianças, muitas vezes, mesclavam o brincar e o livro; saíam 
correndo com o livro na mão, brincando de pega-pega, por exemplo, e 
depois retornavam a esteira para lê-lo.  
 

Ao rememorar as cenas da nossa mediação inicial, consideramos como Corsino (2010, 

p. 188) que esta “começa na escolha do acervo e dos recursos e na organização do espaço para 

abrigar o acervo e promover a leitura”. Espaços que podem ter ambientes, formas e estratégias 

diversas. 

A perspectiva de mediação que partilhamos amplia-se, sobremaneira, quando 

consideramos o potencial formativo que esta desempenha na aprendizagem das crianças, de 

modo a favorecer o seu desenvolvimento e novos entendimentos. Recorremos a Freitas (2005, 

p. 29) para reafirmar que: 

 
A mediação não está na intervenção do elo intermediário, que se caracteriza 
por ser temporário e externo, mas, sobretudo na capacidade de a criança 
construir novas relações nas interações sociais mediadas por esses elos. Isso 
significa pensar o conceito de mediação como processo, como transformação 
do modo de pensar da criança. Em nosso caso, esse processo abrange a ação 
argumentativa do professor, no sentido de esta permitir a emergência de um 
novo estado de desenvolvimento real na criança.  
 

Nessa direção, destacamos uma cena de leitura literária espontânea de uma criança de 

cinco anos de idade. Apesar de, as outras crianças estarem envolvidas em atividades que 

faziam parte de suas rotinas, tais como: modelagem com massinha, desenho e pintura com 

lápis de cor; uma criança estava entretida, lendo um livro utilizado em uma sessão de leitura 

realizada no dia anterior. A criança, imediatamente parou a leitura quanto percebeu que estava 

sendo observada. Porém o diálogo entre a pesquisadora e a criança revelou não só o modo 

como lê, mas também que a criança já sabe que há uma convenção/orientação para se ler, ou 

seja, é preciso saber o que está escrito ou dito com as palavras ou frases; certamente, 

influenciada pelo discurso adulto. O diálogo seguinte entre a pesquisadora e a criança, 
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identificadas, respectivamente pelas letras “P” e “C” mostra uma das possibilidades de leitura 

realizada pela criança: 

 
- P: Porque você parou de ler? 
- C: Eu não sei ler! 
- P: Você sabia que tem várias maneiras de ler? 
- C: (a criança balança a cabeça negativamente) 
- P: Nós podemos ler através das imagens. Como era que você estava lendo? 
- C: Olhando as figuras! 
- P: Então, você estava lendo as figuras. 

 
A imitação faz parte da brincadeira da criança, do universo imaginário dela, nesse 

mundo no qual poderão ser qualquer coisa, estar em qualquer lugar e manifestar 

comportamentos diferenciados, dependendo do personagem que assumem. Elas participam 

dessa brincadeira tendo consciência de que é “mentirinha” ou de “faz de conta”. Como 

podemos perceber no diálogo abaixo: 

P: Oi Clara4, você ta brincando? 
C: Tô lendo historinha pra minha filha. 
P: Ah! E ela gosta de historinha? 
C: Gosta. 
P: E você gosta de ler historinha para a sua filha? 
C: Gosto, mas é só de mentirinha, na vida real eu ainda não sei ler, ainda vou 
aprender. 
P: Claro que vai. Você quer ler a historinha pra gente? 
C: A tia já ta chamando pra ir pra sala pra ir pra casa. 
P: Então depois você lê, né? 
C: É, depois quando eu for ler historinha pra minha filha eu brinco com 
vocês. 
 

 Nesse diálogo percebemos o reconhecimento da criança com relação aos aspectos 

ficcionais de sua brincadeira e que ao entrar nesse jogo simbólico do “faz de conta” ela 

estabelece uma ligação entre o que é real e o que está em sua imaginação. Em alguns 

momentos da pesquisa observamos que as crianças ao participarem das sessões de leitura se 

sentiam incentivadas a pegar os livros literários para compor suas narrativas a partir das 

imagens, imitando gestos, forma de falar, de sentar dos professores e/ou pesquisadores. 

Contudo, cabe destacar que “a brincadeira da criança não é mera imitação, uma vez 

que ela extrai das situações cotidianas e das interações concretas elementos prototípicos que 

lhe permitam significar a cultura” (GOUVEA apud PIMENTEL, 2011, p. 154). Nesse 

sentido, esclarece-nos Pimentel (2011) que a criança não apenas “reproduz a ação concreta da 

leitura adulta, mas a ressignifica, de acordo com sua compreensão do que seja ler e do seu 

conceito do objeto livro”. No episódio transcrito, Clara demonstra alguns saberes que 
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ressignifica, tais como: leitura requer partilha; lê-se mesmo sem ainda decodificar; que ao 

lermos nos envolvemos em um ato de faz de conta; dentre outros.  

Deste modo, dizemos que Clara ressignifica a leitura por meio da brincadeira, 

adaptando-a a outro contexto, além do escolar, embora nele se mantenha. Temos aí uma pista 

de que não se trata de mera imitação e repetição de um ato adulto pela criança, uma vez que 

como bem esclarece Gouvea apud Pimentel (2011, p. 154) “não é apenas o que lhe dá prazer 

que é repetido, mas aquilo que deseja experimentar e compreender”. Daí porque Clara talvez 

tivesse experimentando via brincadeira, o diálogo entre o real e o ficcional.  

Os episódios narrados encaminham-nos a partilhar da observação/recomendação feita 

por Pimentel (2011, p. 157), a saber: “antes de afirmar que as crianças estavam brincando de 

ler, melhor seria afirmar que uma das formas de as crianças aprenderem a ler é lendo, 

explorando livros, conversando sobre as possibilidades de leitura”. O destaque feito pela 

citada autora, evidencia a mediação enquanto processo e/ou experimentação da qual as 

crianças participam ativamente. 

Na esteira de uma visão ampliada de mediação destacamos a importância desta nas 

atividades de leitura de histórias. Dessa maneira o planejamento da leitura literária, apresenta-

se como importante aliado do professor, facilitando a sua mediação. Contudo, cabe destacar 

que, mesmo o planejamento estando adequado aos objetivos de formação leitora, o mediador 

deve estar atento as falas das crianças, procurando enredá-las na/pela história. 

Nessa direção, destacamos a leitura do livro “Filó e Marieta” de Eva Furnari. Como se 

trata de um livro de imagens, optamos pela (re)construção verbal da narrativa pelas crianças. 

À medida que as imagens eram mostradas, as crianças teciam comentários. Inicialmente, a 

indicação “elas são bruxas”, dita por uma criança, deu o pontapé inicial para a história. E o 

diálogo seguiu-se nos seguintes termos: 

 
C1: Elas são bruxas! 
P: O que vocês estão vendo nessa imagem? Nossa colega já disse que elas 
são bruxas. Será que elas são bruxas mesmo? 
C2: Ela não é bruxa não. 
C3: São sim! 
P: Por que vocês acham que elas são bruxas? 
C1: Porque ela tem um chapéu de bruxa. 
C3: E tem roupa também. 
P: Mas não é só bruxa que usa chapéu assim, ou é? 
C3: O chapéu é preto, de bruxa. 
C4: Mas ela tá segurando um presente. Ela não pode ser bruxa. 
Quem já viu bruxa dar presente? 
P: E o que será que tem dentro desse presente? 
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C4: Um sapo! 
 
 A leitura do fragmento verbal (figura 1) apresentado por Eva Furnari no início da 

narrativa para provocar o leitor, foi lido para as crianças, gerando risos e suspense: 

 
Figura 1: imagem da página que introduz a narrativa  

 
 As crianças continuaram a interlocução, querendo saber logo o que ia acontecer, Em 

uníssono ordenavam: “passa a página”! O diálogo prosseguiu: 

 
P: Vamos ver? (Ao virar a página, as crianças notaram que o presente era 
uma varinha de condão). 
C2: Eita tia, é de fada. 
P: O presente é de fada? 
C (todas): é! 
P: Então elas são bruxas ou são fadas? 
C1: Não sei mais. 
C4: É bruxa mesmo... 

 
A partir daí todos afirmaram que Filó e Marieta eram bruxas por estarem usando 

roupas de cores fortes e usarem chapéus de bruxas. Durante toda a construção da história as 

crianças debatiam entre si para discutirem se eram bruxas ou não, utilizando aspectos gráficos 

do livro para confirmarem suas hipóteses como a cor da roupa e do chapéu e o presente que 

Filó levava nas mãos, como sendo um gesto bondoso e não digno de uma bruxa. O papel do 

professor, nesse caso, foi o de confrontar as opiniões das crianças e questioná-las sobre as 

hipóteses levantadas durante a história, possibilitando a reflexão e a construção de 

argumentos para defesa de suas hipóteses. 

Finalmente, entre risos e alívio, as crianças vibraram por ocasião do desfecho da 

narrativa: “é um bolo, o presente”! 
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Figura 2: imagem da última cena do livro Filó e Marieta 
Quando da leitura do título “Construindo um sonho” de Marcelo Xavier, o livro foi 

apreciado pelas crianças tanto pela forma peculiar do escritor-ilustrador criar o enredo da 

história com personagens e cenários modelados com massa, quanto pela possibilidade de 

construírem a narrativa. A leitura das imagens foi à estratégia adotada nesta sessão, 

considerando-se a natureza do livro.  

Nesse livro, os aspectos que chamaram a atenção das crianças foram os materiais 

utilizados na construção da casa durante cada página virada. O martelo, a enxada, tijolo, 

carrinho de mão faziam parte do cotidiano das crianças que tinham em suas famílias tios, 

avôs, vizinhos e pais pedreiros. A identificação com o personagem instigou-as a criar um 

nome para o homem que estava construindo a casa, pois, segundo as crianças ele não poderia 

ficar sem ser nomeado. Transcrevemos um trecho desse diálogo: 

 
P- O que vocês estão vendo? 
C1 - Um homem que vai a casa 
C2 – Ele tem nome? 
P – O que vocês acham? 
C3 – Todo mundo tem um nome 
C2 – É o Giupe 
P – Como descobriram? 
C2 – Giupe é o nome do meu amiguinho 
C4 Eu não conheço nenhum Giupe  
C5 – É Gepeto que fez Pinóquio (As crianças resolveram manter o 
nome Giupe por que acharam engraçado) 

 
Podemos inferir que as crianças sentiram necessidade de criar um nome para o 

personagem porque naquele momento da narrativa elas conheciam muito bem a maioria dos 

objetos de construção, menos quem era o homem da ilustração do livro. Assim, nos livros que 

contêm apenas imagens as crianças se sentem incentivadas a argumentar para concretizar via 

linguagem a história vista/lida, realizando um “exercício de verbalização e de discursividade” 

(PIMENTEL, 2011, p. 57); requerendo mais que a presença de interlocutores, a valorização 

dos seus atos enunciativos.  



10 

 

Mediante o exposto, destacamos com Pimentel (2011, p. 59) que se “as imagens 

garantem parte do horizonte cultural, apoiando a produção de sentidos”; favorecem, 

igualmente, a narratividade. Daí porque as crianças podem experimentar e/ou reinventar uma 

diversidade de ações ao ter acesso ao livro, à interlocução com seus pares, a mediação do 

adulto: da simples nomeação de figuras, a nominação de personagens, a narrativa feita ao 

virar de cada página até considerar a sequencia das páginas e o encadeamento da narrativa 

única é uma caminhada que precisa ser apoiada.  

Conhecendo bem o livro, o mediador pode explorá-lo focando as ideias presentes no 

texto, de modo a auxiliar as crianças a observar, refletir, argumentar, discutir, tendo o texto 

como provocador de novos questionamentos e as interlocuções como geradoras de ideias. 

Instigar a curiosidade e a imaginação tão próprias do mundo infantil por meio das práticas de 

leitura é uma condição de mediação que objetiva formar leitores literários. De acordo com 

Freitas (2005, p. 197): 

 
[...] as etapas de discussão de pré-contação e de pós-contação promovem a 
criança a condição de sujeito falante, de modo a tornar a sala de aula em um 
espaço de interlocução de e sobre leituras. Decorre desse processo, a 
capacidade de a criança aprender a organizar melhor seus pensamentos, 
desenvolver competências fundamentais à vida em comunidade, como saber 
ouvir, saber discutir acerca do que lhe é apresentado a seu assentimento e ter 
apreço pela fala do interlocutor. 

 
A indagação feita por Silvana Tavano no título “Como começa?” instigou a 

curiosidade das crianças com relação à origem de determinados fatos e acontecimentos 

humanos e naturais. Neste aspecto, os questionamentos do livro apontam reflexões 

interessantes do imaginário infantil sobre como começam muitas coisas, as pequenas dúvidas 

e os porquês levantados diariamente pelas crianças ao apreciarem a vida. Durante a leitura da 

obra umas das crianças pergunta sobre o mar ao ouvir um trecho do livro “Mas e o mar, 

começa ou acaba na areia”? 

 
C1: Tia, mas o mar tem fim? 
P: O que você acha? 
C1: Num sei! 
C2: Lógico que não tem! 
P: Porque você acha isso? 
C2: Porque eu não vejo o fim do mar quando eu to na praia! 
P: Ah, você não vê né? Mas se tiver? 
C3: Ah tia, eu acho que tem fim sim, deve acabar lá na outra praia. 
C1: Que outra praia? 
C3: Lá, na outra praia, que fica lá longe daqui. 
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Evidenciamos a necessidade de instigar as crianças para que, levantando hipóteses, 

interagissem, refletissem, e buscassem relacionar suas vivências ao contexto da história a 

partir da mediação. Nesse episódio observamos a curiosidade das crianças relacionada à 

origem de determinados fatos que para os adultos são aspectos simples do cotidiano, mas para 

as crianças são grandes dúvidas, pois elas estão começando a experimentar e vivenciar a vida 

de diferentes maneiras.  

Os fragmentos selecionados evidenciam as leituras e ações que (pro)moveram as 

crianças a irem ao encontro do livro, mobilizadas por motivos os mais diversos. Nesse sentido 

nos sentimos contemplados na reflexão apresentada por Arenhart (2010, p. 25):  

 

a percepção de tantos movimentos paralelos que as crianças mobilizam 
transgressoramente me leva a inferir de que as crianças parecem estar, o 
tempo todo, aprendendo em suas interações marginais a construir uma 
cultura de resistência face à cultura escolar que se opera pela opressão do 
corpo, da linguagem, da brincadeira e da interação.  

 

 A literatura pode ser o eixo mobilizador das diversas linguagens da criança, além de 

favorecer a valorização do lúdico, da fantasia e da imaginação como aspectos inerentes a infância. 

 
 
O que marcou na(s) história(s) ou quais histórias marcaram? 

 
A respeito das escolhas das crianças, percebemos que estas, inicialmente, se apoiam 

nas leituras vivenciadas por meio de atividades que instiguem sua curiosidade e imaginação. 

Portanto, o contato contínuo com a literatura e atividades de mediação que possibilitem a 

exploração da leitura - do texto, das imagens - favorecem suas escolhas, partindo do que já 

conhecem dos livros disponibilizados a elas. 

Mediante as sessões de leitura realizadas, percebemos mudanças significativas por 

meio de nossas mediações na sala de leitura. As crianças começaram a modificar seu 

comportamento tanto ao buscar o livro quanto ao nível de envolvimento na leitura. A partir do 

contato com a literatura infantil foram demonstrando interesse em descobrir, refletir, 

argumentar, além da linguagem que foi se desenvolvendo por meio da construção de 

narrativas. 

As crianças nos mostraram elementos para repensar práticas de leituras literária 

extremadas, ou muito controladas ou sem objetivos definidos, muitas vezes pelo 
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desconhecimento do texto em seus aspectos ficcionais, de elaboração literária; de construção 

de imagens via imaginário e/ou imaginação. 

As evidências de que as crianças estavam apreciando os livros, a leitura, as conversas 

sobre os textos lidos nos foram dadas também por meio de perguntas, tais como: qual livro 

vai ser lido hoje? É a história de que ou de quem? É livro sem letra só de figura? Vamos à 

sala de leitura hoje é? 

Dentre os livros preferidos pelas crianças, às narrativas por imagens e os escritos em 

verso foram destacados. De acordo com Soares (2008) estes gêneros têm papel relevante na 

formação do leitor em fase inicial. Considerando estes e outros aspectos já salientados no 

texto podemos redimensionar nossas práticas/táticas para a formação leitora das crianças na 

educação infantil. 

 
 

Considerações finais: e a história não se acabou...  
 

Nas sessões de leitura realizadas com as crianças, percebemos a importância da 

mediação em momentos de interação em que as mesmas se envolveram na trama do texto ou 

no contexto das histórias.  

 É importante considerar a necessidade de haver a mediação do professor no processo 

de leitura de histórias e a essencialidade do planejamento flexível nas práticas pedagógicas 

desenvolvidas nos espaços de leitura para construir nas crianças um prazer literário.  

Constatamos que as crianças realizam a leitura do livro de literatura infantil de modos 

diversos a partir do estímulo que constroem via espaços de leitura, práticas de mediação e 

modos de ler que (re)inventam: sozinhas, em grupos, com o mediador.  

Na realização das sessões, consideramos a recomendação de Freitas (2005, p. 20) de 

que “compete ao professor, como mediador na atividade de discussão, estimular as crianças a 

expressarem seus pontos de vista, favorecendo a conexão de ideias por elas apresentadas, de 

modo a garantir a troca sistemática de pensamentos”. 

Concluímos reafirmando a importância das sessões de leitura para a formação leitora 

das crianças. As pistas de que estavam se constituindo leitores foram evidenciadas por meio 

de atitudes e falas, a retomada de títulos lidos, a vontade de permanecer na sala de leitura, a 

procura de outros livros não utilizados e a preocupação de quando seria a próxima sessão de 

leitura. 
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Por fim, destacamos que se faz necessário conhecer e acercar-se de teorias para 

compreender comportamentos relacionados às idades das crianças com o intuito de auxiliá-las 

na sua formação leitora, incluindo-se aspectos linguísticos, emocionais, sociais, dentre outros. 

Com relação a isso Oliveira afirma: “A literatura também não é um texto acabado que obriga 

a criança a aceitá-lo de forma passiva, mas um processo contínuo de descoberta e de 

autocriação.” (2010, p. 43). 

 A leitura de livros de literatura não deve ser vivenciada pelas crianças como 

obrigação, sem que elas possam escolher que tipo de livros e histórias desejam ver/ler/ouvir, 

ou sem que o mediador planeje ações que (pro)movam o prazer de ler, visando enredá-las 

na/pela história. 
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