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1. RESUMO 

 

Nesse trabalho, o objetivo é trazer novamente a questão da leitura e literatura 

como ferramenta no processo de alfabetização e consolidar a prática em sala de 

aula através dos acervos da literatura infantil como instrumentos no processo de 

alfabetização contribuindo não somente para a que as crianças aprendam a ler e 

escrever, mas desenvolver a prática da leitura e sejam envolvidos e inseridos no 

mundo da literatura, preparando-as  para a cidadania, socialização e criticidade. 

Hoje há um vasto repertório de livros paradidáticos que trabalham também a 

diversidade (étnico-racial, direitos humanos, cidadania, gênero), sendo também uma 

forma da construção do cidadão que enquanto educadores se deseja formar. Livros 

transformam vidas e pessoas.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Como sabemos, a criança tem sua visão particular do mundo , que é 

construída através de suas relações interpessoais , com a família, comunidade, 

escola, seu histórico cultural, suas vivências fazendo uso de uma  linguagem 

própria, expressa seu entendimento e sentimento do que vê, como vê, o que sente, 

e então consegue perceber-se como parte do meio,incorporando, interiorizando e 

dando forma aos seus pensamentos, imaginação e,memórias, ações , 

desenvolvendo seu cognitivo, e então partindo para a construção do seu 

conhecimento letrado e oral a partir de suas experiências enquanto um ser social. 

É com esse respeito à individualidade de cada um, que educadores devem ter 

uma prática pedagógica que atenda essa criança nessas novas possibilidades de 

comunicação com a vida, sociedade,  conduzindo-a a decifrar os signos da escrita, 

da oralidade a partir da forma como percebem o mundo, sendo um mediador nesse 

processo. 

Mesmo sem o domínio da escrita, crianças lêem o mundo, criam e constroem 

através das ilustrações dos livros, entrando num mundo imaginário, onde podem 

reinventar e recriar, em rodas de conversas com amiguinhos e familiares. É uma 

forma de apropriar-se do mundo, e isso os estimula a querer aprender a ler e 

escrever, ter o domínio da escrita para poder comunicar-se com o mundo. 
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O gosto pela leitura deve ser estimulado pois ele é o início do processo de 

alfabetização, pois já foi objeto de estudo que crianças que ouvem estórias e fazem 

leituras através de ilustrações adquirem  vocabulário o que colabora no seu 

processo de alfabetização. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Dentro do objeto de pesquisa pretende-se:   

 Levar ao mundo das crianças o mundo da leitura,  

 Aumentando seu repertório de palavras e escrita, enriquecendo o processo de 

alfabetização, e reafirmando o que diz Jean Foucambert, 2004: “ Alunos devem ser 

leiturizados e não alfabetizados”. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Colocaremos o processo de alfabetização dessas crianças, enquanto alunos 

pesquisadores, e na contribuição para que os mesmos possam ser envolvidos no 

mundo da literatura, preparando-os  para essa relação entre escrita e pensamento, 

dentro de procedimento como: 

Estimulá-los inicialmente a construção de pequenas frases com palavras do 

repertório que cada um traz, e na socialização com os demais, aumentar esse banco 

de palavras, introduzir as ligações no sentido de coerência e coesão entre essas 

simples frases, e a situação de espaço e tempo. 

 Desenvolver o letramento na apropriação da linguagem escrita dos vários 

gêneros de textos literários; 

 Leitura socializada dentro do planejamento de aula, em que a cada dia o 

professor conta uma parte da estória despertando a curiosidade dos alunos; 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Segundo Soares (2004, p.31):  entende-se  que ler, em suma,  é a habilidade 

de compreensão e refletir sobre a importância do que foi lido, tirando conclusões e 

fazendo avaliações. (SOARES, 2004, p.31). Desse modo, diante da atual realidade, 
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no qual o livro é hábito de uma minoria, cabe a Escola, em seus processos de 

alfabetização, ter como ferramenta esse instrumento, que fazem a diferença quando 

adultos, enquanto cidadãos, enquanto conquista de uma criticidade , tão necessário 

num país de tantas desigualdades, onde se faz tão necessário interagir com o 

mundo, com a sociedade, com a cultura, para estar de fato inseridos no contexto 

social, político, como verdadeiros cidadãos. 

Quando se criar leitores, vai-se colocando em extinção o analfabetismo e isso 

é cultural, que  enquanto educador tem-se esse compromisso,fazendo sua parte, 

introduzindo esse hábito nas crianças,  propondo aos alunos rodas de leitura, 

orientando-os a leituras interessantes e motivadoras, que eles possam ter liberdade 

para escolherem os diversos gêneros, pois se tem responsabilidade com o ser 

humano que se pretende formar, e a ética enquanto profissional da educação, que 

nossos alunos conquistem seus direitos, que se tornem críticos e pensantes e que 

possam defender suas formas de sentir, agir, pensar , quebrando os padrões 

impostos pela nossa sociedade capitalista e imaginária 

 

“aprender a ler e a escrever, em uma sociedade letrada, tem o significado    
de apropriação de poder, de um instrumento que permite participar na 
sociedade como um cidadão pleno, e não como cidadão pela metade”. 
(FERREIRO, 1990, p. 69) 
 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Deseja-se que ao final deste trabalho, o aluno tenha competência no ler e escrever. 
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