
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: O PROFESSOR COMO MEDIADOR NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DE PRÉ LEITORES:
FOMENTO À LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: PEDAGOGIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETOINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): BIANCA FAGUNDES DOS SANTOSAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MAGNO CLODOVÉO BUCCIORIENTADOR(ES): 



Resumo 

 Este trabalho objetivou verificar a importância do professor de 

Educação Infantil na formação do pré-leitor. De acordo com estudos 

relacionados a pesquisa optamos pelo termo “prática de leitura” no lugar de 

“ensino de leitura” como sugere Solé (1998), afirmando que para obter uma 

compreensão leitora é preciso um conjunto de fatores, entre eles: codificação e 

decodificação de símbolos, meio cultural que os envolvem, prática e incentivo. 

A garantia dessa socialização desde a infância é fundamental para que o 

indivíduo possa sentir-se participante ativo do meio em que está inserido, 

ficando claro que o esforço deve-se concentrar na objetividade da ação por 

meio da prática da leitura desde a Educação Infantil, promovendo no aluno o 

gosto de ler, mas para que tal aconteça é fundamental que o professor 

também desenvolva o gosto pela leitura.  

Introdução 
 Essa pesquisa será direcionada ao papel do professor como mediador 

do processo de incentivo na formação do pré-leitor. Verificamos através de 

estudos realizados até a 6ª Etapa do Curso de Licenciatura em Pedagogia 

fatores históricos, sociais e culturais que refletem diretamente nos resultados 

da Educação Brasileira nos dias atuais, que nos remetem a uma maior 

reflexão sobre a questão da valorização da criança como sujeito de direitos. 

Mas quando falamos de infância não podemos pensar em outra coisa que não 

seja o “brincar”.  

“[...] a brincadeira constitui uma atividade sócio infantil, desenvolvida 

por crianças entendidas enquanto sujeitos históricos e sociais, 

marcados pelo meio social em que se desenvolvem, mas que 

também o marcam”. (WAJSKOP, 1995 apud Leal, 2011, p. 53)   

 

 Se quisermos tornar a prática da leitura algo prazeroso para a criança é 

preciso incluir nesta ação, instrumentos como o “lúdico”, englobando outros 

quesitos como: qualidade na formação de professores, metodologias, materiais 

pedagógicos adequados, ambiente físico favorável, entre outros. 

 Segundo as autoras Brandão e Rosa (2011, p. 08), é preciso agir “sem 

adotar uma perspectiva comumente chamada conteudistas, nem pretender 



reduzir o trabalho pedagógico nessa etapa à linguagem escrita”, surgindo uma 

dicotomia entre professores que afirmam que o aluno deve ser alfabetizado já 

nesta etapa, defendendo a antecipação da alfabetização através de métodos 

conteudistas, e os que abandonam qualquer prática sistemática de leitura e 

produção escrita realizada pelas crianças na educação infantil.  

Objetivo 
 Verificar a atuação do professor de Educação Infantil frente ao trabalho 

pedagógico das práticas de leitura. Considerando a autonomia tanto por parte 

do professor na execução deste trabalho, como na observação dos resultados 

destes alunos frente ao trabalho realizado. 

Método 
 A pesquisa de campo será feita em duas escolas: sendo uma da rede 

pública (A) e uma da rede particular(B) de ensino, na Cidade de Guarujá-SP, a 

escola A está localizada próxima a bairros carentes e a escola B próxima ao 

Centro da Cidade, a observação será sistemática, dentro da sala de aula 

utilizando método sistemático, durante 10 dias úteis, com duração de 02 horas 

(das 13h às 15h).  

 Realizaremos a coleta de dados através de observação sistemática e 

entrevista, com aplicação de questionário composto por questões abertas, 

direcionado às professoras e a prática docente em relação à formação do pré-

leitor.  A análise dos resultados da pesquisa será feita através do método 

qualitativo. A pesquisa teórica estará embasada na leitura de livros: Isabel 

Solé, Estratégias de Leitura; Ana Carolina Perrusi Brandão e Ester Calland de 

Souza Rosa, Ler e Escrever na Educação Infantil; artigo científico, Simone 

Alves Nepomuceno Lemos: Linguagem e Infância: a Literatura Infantil no 

Processo de Desenvolvimento da Criança Pequena. 

Desenvolvimento 
 Esta pesquisa não tem como base defender a alfabetização de 

crianças com 04 anos de idade, mas apenas enfatizar a importância e 

necessidade do contato da criança com diversos gêneros literários, na medida 

em que o contato possa familiarizar o aluno com diversos tipos de textos e 



linguagens para que o aluno possa compreender o processo de leitura à 

medida que vai participando do mundo letrado.  

 Resultados preliminares 

 Foi possível observar durante os dias nos quais estivemos junto às 

professoras, que as crianças seguem uma rotina constituída por trabalhos 

pedagógicos e cuidados essenciais como alimentação, saúde e higiene. Na 

escola (A) observamos uma estrutura física adaptada para faixa etária (4 e 5 

anos), com vários “cantinhos” de leitura”, livros ao alcance das crianças.  

Observamos que o trabalho com a leitura é feito diariamente, contação de 

histórias utilizando objetos na interpretação das histórias.  A professora procura 

valorizar a encenação, interpretando – quando narra e realmente viver a 

personagem da história, brincadeiras que tem valor cultural e histórico.  Na 

segunda escola (B) observamos um trabalho mais focado na aplicação do 

conteúdo apostilado além de outras atividades extracurriculares como aula de 

Judô, capoeira, ballet. A professora procura ler para as crianças, e quando elas 

trazem de casa o material, optam em ler, mesmo que de forma visual. Após a 

leitura é feita uma atividade para trabalhar o conteúdo, segundo a professora é 

para que as crianças associem o aprendizado ao que foi visto. Observamos o 

interesse das crianças quando eram comunicados que haveria contação de 

história, porém quando se tratava de uma história inventada e improvisada pela 

professora os alunos demonstravam maior interesse.  
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