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RESUMO 

O presente estudo visa analisar as relações entre alunos, professores, escola e 

literatura infantil e suas implicações na formação de leitores proficientes e 

autônomos na educação infantil.  Valorizando a utilização do gênero como recurso 

fundamental no ensino-aprendizagem da leitura, utilizar-se-á de um estudo de caso 

envolvendo a participação de professores da rede municipal, para complementação 

da pesquisa.  

INTRODUÇÃO 

Propõe-se, nesta pesquisa, discutir a formação de leitores na educação infantil com 

intuito de investigar como deve ser o trabalho do professor com o propósito de 

transformar a leitura em um aprendizado divertido e aprazível para o leitor mirim.     

OBJETIVOS 

Analisar a prática pedagógica de professores da educação infantil em relação às 

atividades voltadas à formação de alunos leitores, bem como a sua relação afetiva 

com o hábito de leitura desde a infância até a atuação docente; 

Mostrar a importância da leitura para o homem, com a finalidade de ampliar seus 

horizontes; 

Investigar de que maneira o professor pode contribuir para que a criança aprenda a 

gostar de ler, visando tornar a prática da leitura um aprendizado divertido e 

aprazível, promovendo a formação de um indivíduo crítico, responsável e atuante na 

sociedade. 

METODOLOGIA 

A pesquisa teórica será realizada por meio de levantamento bibliográfico, buscar-se-

á embasamento nos autores consagrados na área, utilizando-se de sites da web 

para a complementação das referências. Os materiais literários obtidos serão 

utilizados para a construção analítica deste trabalho, utilizando-se do método 

descritivo, com análise de conteúdo.  

A pesquisa de campo realizar-se-á na Escola Municipal Iracema França Lopes 

Côrrea, situada no município de Ilhabela, SP, no endereço Rua Angelina Pinto de 

Oliveira Nº 277, bairro Água Branca; por meio de estudo de caso, no qual, 

observaremos como funciona o trabalho com a leitura no ambiente da unidade 

escolar, escolhida para investigação, se esse é favorável aos alunos. Serão feitas 

entrevistas por meio de questionários aplicados aos professores e coordenadores, 

com propósito de investigar a formação dos educadores em relação à aquisição do 



hábito de leitura. Sendo assim, descobriremos se o problema do desestímulo a 

leitura está vinculado apenas ao trabalho do professor. 

DESENVOLVIMENTO 

Iniciamos o primeiro capítulo com um percurso histórico literário infantil no Brasil e 

no mundo, comparando-se com o panorama literário atual. Analisando os programas 

e referenciais do governo, a origem das bibliotecas públicas, publicações e autores 

nacionais de obras infantis, e suas contribuições para o trabalho com a leitura nas 

escolas.   

O segundo capítulo discute a importância da literatura infantil para o 

desenvolvimento cognitivo da criança, bem como sua interferência na formação do 

indivíduo; a relevância da escola e biblioteca na formação do hábito de leitura. 

Salientando a influência da prática pedagógica para a formação do aluno leitor. 

O último capítulo apresentará a análise qualitativa da pesquisa de campo que se 

baseará na coleta de informações por meio de questionários aplicados a professores 

e coordenadores da educação infantil. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Apesar do trabalho com literatura estar mudando nos últimos anos, a leitura ainda é 

uma exceção entre a população brasileira. Os índices de leitura no Brasil 

comprovam este fato.  A trajetória da literatura no Brasil tem grande influência na 

escassez de leitores, na qualidade da produção de obras infantis e na formação de 

professores. 
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