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Resumo 
 
A presente investigação trata de analisar os processos de qualificação da 

leitura na Educação Infantil. Nesse sentido, além de trazer questões referentes ao 
entendimento que se tem sobre boas práticas pedagógicas em leitura na Educação 
Infantil, o estudo pretende contribuir para a qualificação desses processos. Para tanto, 
o projeto se ampara nos princípios da pesquisa qualitativa, adotando como diretriz 
metodológica a pesquisa-ação. Dentro da perspectiva de ser o exercício pedagógico, 
esta metodologia se configura como uma ação que busca a reflexão sobre a prática 
educativa, pautada por princípios éticos que visualizam a contínua formação e 
emancipação de todos os sujeitos envolvidos. Para tal, conta com professores de 
escolas públicas infantis do município de Porto Alegre, para socializar as boas práticas 
de leitura desenvolvidas no espaço escolar. Pode-se ressaltar como resultados 
parciais: os professores precisam tornar-se leitores, precisam mostrar-se leitores, 
demonstrando para os seus alunos como se lê – o ler por ler, o ler para si, o ler para os 
outros. Aprende-se a ler, lendo, portanto, é fundamental que os professores e os 
alunos compreendam a importância da leitura no contexto da infância.  

 
Palavras-chave: Leitura – Formação de Leitores – Educação Infantil – Mediação de 
Leitura 
 
 
Abstract 
 

The present investigation is to analyze the processes of reading skills in 
kindergarten. In this sense, and bring issues to the understanding we have of good 
teaching practices in reading in kindergarten, the study aims to contribute to improve 
these processes. To this end, the project supports the principles of qualitative 
research, using as guidance action research methodology. Within the perspective of 
being the pedagogical exercise, this methodology is configured as an action that seeks 
to reflect on the education practice, guided by ethical principles that visualize the 
continual formation and emancipation of all subjects involved. To this end, has public 
school teachers for children in the city of Porto Alegre, to socialize the practice of 
reading developed in the school. It may be noted as partial results: teachers need to 
become readers, readers need to show up, showing your students how to read – read 
by reading, read for yourself, read to others. One learns to read by reading, so it is 
essential that teachers and students understand the importance of reading in the 
context of childhood.  
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Introdução 
 

O presente artigo trata de apresentar dados oriundos de pesquisa, ainda em 
desenvolvimento, que focaliza o processo de formação de leitores na Educação 
Infantil. Uma fecunda discussão tem vindo à tona sobre o desenvolvimento dos 
processos de leitura. Nesse sentido, o presente estudo pretende, além de trazer 
questões referentes ao entendimento que se tem sobre boas práticas pedagógicas de 
formação de leitores na Educação Infantil, contribuir para a qualificação desse 
processo. É comum ouvir-se dos professores da Educação Básica e até mesmo de 
professores do Ensino Superior, queixas dizendo que seus alunos não leem e que, 
quando o fazem, apresentam, dificuldades na compreensão e na interpretação, da 
mesma forma, estes alunos apresentam muitas dificuldades na escrita. E o que fazer? 
Se eles não possuem leitura fluente e escrita adequadas, trata-se, portanto, de auxiliá-
los a qualificar/potencializar a sua habilidade como leitor e produtor de textos. De 
certa forma foram alfabetizados, mas não aprenderam a gostar de ler. Justamente em 
função destas considerações iniciais é que se justifica a abordagem assumida nessa 
investigação, ou seja, a formação de leitores na Educação Infantil, como uma 
perspectiva importante para reverter este quadro.  

Considerando que, na modernidade, as práticas lúdicas e as experiências de 
leitura e contar histórias entram em extinção, pois a experiência com o outro vai 
perdendo espaço, a suspensão dos tempos de brincar, de ler, de ouvir e contar 
histórias é hoje uma realidade que as crianças, de forma geral, têm que enfrentar 
frente à rede de aparelhos virtuais que invadem sua vida, anestesiando seu corpo e 
seu pensamento. Há necessidade de resgatar na criança e no adulto o valor da leitura, 
em seus diferentes processos, seja pela produção de sentidos que essa experiência 
convoca, seja pelo valor pedagógico que proporciona. A experiência de estar junto, de 
ler com a criança mostra-se fundamental, pois o ser humano se constitui no 
espelhamento com o outro. São aprendizagens que se constroem em relação e são da 
maior importância para a constituição do ser criança e do sujeito do conhecimento. 

Neste sentido, o trabalho pedagógico precisa favorecer a experiência com o 
conhecimento científico e com a cultura, aqui entendida na sua dimensão de produção 
nas relações sociais cotidianas e como produção historicamente acumulada e presente 
na literatura e nas diferentes expressões da arte. Como prática social, a educação deve 
incluir o cotidiano científico, arte e a vida, em suas diferentes manifestações. 

O presente projeto se ampara nos princípios da pesquisa qualitativa, adotando 
como diretriz metodológica a pesquisa-ação, que é uma pesquisa eminentemente 
pedagógica, dentro da perspectiva de ser o exercício pedagógico, configurado como 
uma ação que cientificiza a prática educativa, a partir de princípios éticos que 
visualizam a contínua formação e emancipação de todos os sujeitos da prática. 
Segundo Thiollent (2003), a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base 
empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 
resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e participantes 
representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo 



ou participativo. Muitos partidários restringem a concepção e o uso da pesquisa-ação 
a uma orientação de ação emancipatória e a grupos sociais que pertencem às classes 
populares ou dominadas. Propõe-se, portanto, um estudo de caráter qualitativo, 
realizado junto a alunos de Educação Infantil. Estão previstas entrevistas semi-
estruturadas, bem como constituição de grupos de estudo e discussão com os 
professores, com vistas a trazer à tona a socialização de boas práticas pedagógicas na 
formação de leitores. Opta-se por trabalhar com essas técnicas (de caráter 
eminentemente qualitativo), pois se acredita que elas permitem fazer emergir dados 
concernentes ao foco da investigação, dando concretude e consistência à pesquisa.  

Nesse sentido, partimos de uma problematização assim descrita: de que 
maneira se pode qualificar a formação leitora dos alunos de Educação Infantil? Para 
tanto, estabeleceram-se como objetivos identificar/analisar/propor ações para 
qualificar os processos de formação leitora em contextos de Educação Infantil. 
Contamos como sujeitos de pesquisa com professores e alunos de Educação Infantil 
de escolas da Rede Pública municipal de Porto Alegre, do RS/Brasil. Faz parte do 
referencial teórico autores como Emília Ferreiro (2002), para quem apesar de 
promissoras declarações, de intenções por parte dos governantes, a humanidade 
ingressa no século XXI com um bilhão de analfabetos no mundo (enquanto, que, em 
1980, eram 800 milhões). A utilização dos termos: letramento e iletrismo parecem 
surgir da necessidade de haver uma expressão que denomine os sujeitos que 
aprenderam a ler e a escrever e que, realmente, o fazem. Sujeitos que, embora 
alfabetizados, não fazem o uso social da língua escrita. O termo alfabetização parece 
restrito, referindo-se aos sujeitos que aprenderam o código escrito – decifrando-o e 
escrevendo algumas palavras. Trata-se, então, de considerar, no presente estudo, o 
termo alfabetização como a aprendizagem inicial da língua escrita, em que os sujeitos 
que dela apropriam-se, são capazes de ler e de escrever qualquer texto, mas também 
como um processo em que não há um ponto final. Dessa forma, considerando-se que 
a escola básica não ensina a ler, muito menos a gostar de ler, os alunos chegam à 
universidade sem terem desenvolvido esta habilidade fundamental para estudos e 
sistematização.  

 
 

O processo de leitura na Educação Infantil 
 

 É importante destacar que ser usuário da língua escrita envolve dois 
processos: leitura e escrita. Nos países de língua espanhola, da América Latina, usa-se 
a expressão “lecto-escritura”, enquanto no Brasil utilizamos os termos leitura e 
escrita. Para Ferreiro (2001b, p.69): 

 
[...] na tradição anglo-saxã, ao contrário, as duas atividades estão 
claramente diferenciadas, e reading predomina brutalmente sobre 
writting. Tanto é assim que há vários anos estamos insistindo com 
alguns colegas que a Associação Internacional de Leitura deveria 
chamar-se International Literacy Association ou International 
Reading and Writting Association... 

 

Isso leva-nos à necessidade de explicitarmos outro termo que surgiu na literatura 
brasileira sobre aprendizagem da língua escrita – letramento. Para Soares (1998, p.36) 



“letramento é o estado ou condição que adquire um indivíduo, ou um grupo social, 
como conseqüência de ter-se apropriado da escrita, e que passa a fazer uso dela”. Para 
a mesma autora, as questões de letramento devem responder sobre quais  mudanças 
sociais e discursivas ocorrem numa sociedade, quando ela torna-se letrada, como 
grupos não-alfabetizados, vivendo em uma sociedade letrada, podem ser 
caracterizados, e ainda como estudar e caracterizar grupos não alfabetizados, que 
vivem e trabalham numa sociedade letrada. Portanto, o letramento não seria restrito 
aos alfabetizandos, mas também aos não alfabetizandos, que sofrem influência de 
uma cultura letrada e que possuem, também, um certo grau de letramento. 
Craidy (1998) destaca o termo iletrismo, utilizado, particularmente, na França, 
destacando que somente a escolarização não garante a possibilidade de produzir 
indivíduos letrados. A autora,  ao analisar as fronteiras entre letrados e iletrados, 
destaca: 
 

Foi em parte a partir dessas questões que, nos anos 70, o debate 
sobre o analfabetismo foi sobrepujado pelo iletrismo. O conceito de 
países desenvolvidos – não sem polêmicas, visões e conceitos 
divergentes -, foi denunciado que após um século de universalização 
da escola obrigatória, uma parte da população era incapaz de ler e 
de escrever (CRAIDY, 1998, p.39). 

 

Para Ferreiro (2002, p.16), apesar de promissoras declarações, de intenções por parte 
dos governantes, “a humanidade ingressa no século XXI com um bilhão de analfabetos 
no mundo (enquanto, que, em 1980, eram 800 milhões)”. A autora acrescenta: 
 
Os países pobres não superaram o analfabetismo; os ricos descobriram o iletrismo. Em 
que consiste esse fenômeno que por volta de 1980 colocou em estado de alerta a 
França, a ponto de mobilizar o exército na “luta contra o iletrismo”. Iletrismo é o novo 
nome dado a uma realidade muito simples: a escolaridade básica universal não 
assegura a prática cotidiana da leitura (FERREIRO, 2002, p.16). 
 
A utilização dos termos: letramento e iletrismo parecem surgir da necessidade de 
haver uma expressão que denomine os sujeitos que aprenderam a ler e a escrever e 
que, realmente, o fazem. Sujeitos que, embora alfabetizados, não fazem o uso social 
da língua escrita. O termo alfabetização parece restrito, referindo-se aos sujeitos que 
aprenderam o código escrito – decifrando-o e escrevendo algumas palavras. Cabe 
destacar que será considerado, no presente estudo, o termo alfabetização como a 
aprendizagem inicial da língua escrita, em que os sujeitos que dela apropriam-se, são 
capazes de ler e de escrever qualquer texto, mas também como um processo em que 
não há um ponto final. A leitura é um processo de interação entre o sujeito (leitor) e o 
texto. O leitor busca, ao tentar apropriar-se do texto, apropriar-se do seu significado. O 
ato de ler exige uma série de habilidades e conhecimentos. Um sujeito pode ler desde 
uma simples placa, indicando “saída”, até um romance e/ou relatório de pesquisa. Ao 
se analisar a história da leitura, sob a ótica de Carvalho e Chartier (1998), verifica-se 
que, desde a antiguidade, a leitura sempre esteve ligada a uma função, a um objetivo, 
quer ela fosse realizada oralmente ou silenciosamente. A leitura oral predominava na 
antiguidade, segundo Cavallo e Chartier (1998, p.11): 
 



Uma outra questão diz respeito à modalidade da leitura em voz alta, a mais difundida 
em toda a Antiguidade. Divulgou-se que ela repousava na necessidade de tornar 
compreensível ao leitor o sentido de uma “scriptio continua” (escrita sem o espaço 
entre as palavras) que seria inatingível e inerte sem a enunciação em voz alta. 
 
A época moderna é marcada por uma grande revolução nas práticas de leitura, a 
invenção da imprensa, por Gutenberg, no século XV, esta permite a produção de um 
grande número de exemplares de texto, cada livro pode atingir então um número cada 
vez maior de leitores. O crescimento da produção do livro triplica entre o início do 
século e os anos 1790. Ainda segundo Cavallo e Chartier (1998, p.29): 
 
A multiplicação rápida dos jornais, o triunfo dos pequenos formatos, a diminuição do 
preço do livro graças às reproduções clandestinas, à multiplicação das instituições que 
permitem ler sem comprar, atestam a revolução nas práticas de leitura da 
modernidade. 
 
Dessa forma, as práticas de leitura e escrita comumente utilizadas são quebradas pela 
transmissão eletrônica dos textos- outra grande revolução - e as maneiras de ler que 
ela impõe. A distância que separava o autor/leitor é quebrada pela cibernética. Se 
antes o leitor possuía pouco espaço para interagir na obra impressa (apenas anotações 
nas margens do texto), hoje ele pode realizar várias operações: copiar, recompor, 
recortar, deslocar. O leitor, junto à tela, torna-se também um autor, ele pode 
modificar e reescrever os textos, torná-los seus. As intervenções do leitor, que eram 
limitadas no livro, passam a ser expressivas. E é inegável que esse recurso tecnológico 
irá influenciar as práticas escolares. Para Ferreiro (2002, p.19): 
 
Há vários anos digo, e continuo dizendo, em diversas situações que as novas 
tecnologias serão de grande ajuda para a educação como um todo se contribuírem 
para enterrar debates intermináveis sobre temas obsoletos, por exemplo: “deve-se 
começar a ensinar a ler por palavras ou por sílabas? Deve começar a ensinar com letra 
cursiva ou bastão? Que fazer com os canhotos?” Bem-vinda a tecnologia que elimina 
destros e canhotos: agora deve-se escrever com as duas mãos, sobre um teclado; bem-
vinda a tecnologia que permite juntar ou separar os caracteres de acordo com a 
decisão do produtor; bem-vinda a tecnologia que confronta o aprendiz com textos 
completos desde o início.  
 
Nesse sentido, além da escola fazer uso positivo desta ferramenta, é fundamental 
também o uso do suporte tela na formação de leitores de Educação Infantil, pois este é 
um suporte que atrai as crianças e é bastante utilizado também por elas, fora do 
contexto escolar. Às limitações impostas pela obra, autor, editor, contrapõe-se o poder 
e a busca da superação dessas barreiras, pelo leitor, na busca da própria liberdade1. Ao 
se escolarizar a língua escrita, perdeu-se, em parte, a dimensão de busca de sentido, 
aliada a uma crença ingênua de que o aprendizado da leitura e da escrita, por si só, 
transformaria as condições sociais e econômicas de sociedades e do próprio indivíduo.  
 

                                                           
1
 Ferreiro (2002) diz que a alfabetização não é um luxo nem uma obrigação, é um direito de todas as 

crianças que serão homens e mulheres livres. 



 
A formação leitora na Educação Infantil: perspectivas e possibilidades 
 

O processo de construção da linguagem escrita inicia a partir dos primeiros 
contatos do sujeito com os atos de ler e de escrever: ouvindo histórias, observando 
outras pessoas escreverem. O contato com a língua escrita, em geral se dá através da 
família: observando pai ou a mãe lendo um livro, um bilhete, uma receita, o jornal e 
outros impressos escritos presentes no nosso cotidiano. A possibilidade de observar e 
refletir sobre os atos observados permite que o sujeito vá construindo conhecimento 
sobre o funcionamento da língua escrita. Sendo assim, o conhecimento de mundo e as 
interações com esse objeto de conhecimento –língua escrita- irão promover a 
formação leitora do sujeito. Men Fox (2003, p.28) indica que os primeiros anos de vida 
são de grande importância na formação do futuro leitor, pois “os fundamentos da 
aprendizagem da leitura se estabelecem desde o momento em que a criança ouve os 
primeiros sons das pessoas falando, as letras das canções, os ritmos e repetições dos 
poemas e contos.” Dessa forma, a leitura em voz alta, de um leitor para um não-leitor, 
é uma estratégia utilizada com êxito no desenvolvimento da leitura. É ela que vai 
promover o encontro do texto com o futuro leitor. Segundo Giardinelli: 
 
A leitura em voz alta é para mim o caminho mais poderoso do fomento à leitura. É a 
via ideal, quase perfeita, para o estabelecimento de uma relação amigável com a 
leitura e com os livros, e, consequentemente, para o acesso ao conhecimento. Ainda 
mais, a leitura em voz alta é a chave para a educação e para o saber, para a construção 
de cidadãos responsáveis e de uma sociedade melhor (GIARDINELLI, 2010, p.113). 
 

Para o mesmo autor (2011) cabe lembrar a ideia de que a leitura em voz alta é 
uma partilha prazerosa das palavras e da linguagem, é um alimento para o ser humano 
em que se compartilha o que se tem. Se alguém se perguntasse como começar a 
aplicar a estratégia da leitura em voz alta, a resposta seria extremamente simples: 
começa-se começando a ler. Conforme cada caso, são os pais, professores e 
bibliotecários – os mediadores – os que devem tomar a decisão de quando, o que, 
como e onde ler em voz alta. Para isso, não é preciso mais que decisão, generosidade e 
uma leitura ao alcance da mão. Os mediadores exercem, segundo o autor, o papel de 
cupido entre o leitor e o texto (...). A voz de quem lê um conto em voz alta, sua 
presença, o livro que sustenta na mão, as ilustrações que espiam ou vislumbram, o 
lugar no qual se desenvolve a cena, os odores e sons circunstanciais formam parte da 
experiência e chamam a atenção sobre ela. Sobre isso Abramovich afirma que é muito 
importante ler histórias para a formação do leitor. Ler é um ato de generosidade, é a 
partilha, é um ato de afeto: 

 
É ouvindo histórias que se pode sentir (também) emoções importantes, como tristeza, 
a raiva, a irritação, o bem-estar, o medo a alegria, o pavor, a insegurança, a 
tranquilidade, e tantas outras mais, e viver profundamente tudo o que as narrativas 
provocam em quem as ouve (ABRAMOVICH, 1997, p. 17). 
 
A literatura possui uma função muito importante no desenvolvimento do sujeito leitor, 
pois ela desenvolve os mais variados conhecimentos. A função da leitura, segundo 



Jollibert (1998) tem como objetivo  informar, promover a comunicação, nutrir e 
estimular o imaginário, organizar a vida em grupo, indicar a maneira de 
fazer/confeccionar diferentes objetos e documentar-se, dentre outros. Nenhum 
sujeito pode se educar sem leitura (GIARDINELLI, 2011). E, neste sentido, podemos 
afirmar que é impossível a educação sem livros. Não existe sistema nem tecnologia 
que possa substituí-los, porque o livro na escola representa uma ideia totalizadora e 
canonizadora do saber, e incorpora conhecimentos e desenvolve o imaginário, únicas 
maneiras de moldar um pensamento crítico próprio. Reitera-se que nenhuma criança, 
nenhum jovem ou adulto pode se educar sem leitura. Algumas estratégias têm sido 
pensadas e desenvolvidas no sentido de qualificar o processo de formação leitora, pois 
formar leitores é um desafio para a escola e para a sociedade,  formar  leitores não 
pode ser uma tarefa restrita ao espaço escolar, é tarefa  de toda a sociedade. Há 
necessidade de políticas públicas de fomento à leitura, bibliotecas públicas 
comunitárias, privadas, entre outras ações.  A Constituição  Brasileira (1988) garante o 
direito do cidadão leitor, e isso ultrapassa os limites da escola, embora ela possua um 
papel fundamental no desenvolvimento  desse processo, portanto,  fazer uso da leitura 
e da escrita é um direito de todos os homens, mulheres, jovens e crianças. Uma leitura 
chama o uso de outras fontes de informações, de outras leituras, possibilitando a 
articulação de todas as áreas do conhecimento.  
 
 
Resultados da investigação 
 
Considerando-se o caráter parcial dos dados aqui apresentados (a pesquisa está em 
fase de desenvolvimento), já nos parece possível apontar alguns aspectos que 
emergiram com expressiva relevância ao longo das análises realizadas. A propósito dos 
princípios sobre os quais se assentam a pesquisa, cabe afirmar que tudo que queremos 
é ter alunos e filhos leitores, mas para que possamos ter gerações futuras com o gosto 
pela leitura temos que nos conscientizar da importância do ato de ler. GIARDINELLI 
(2011, p: 130) salienta que “é importante que o docente leia junto com seus alunos”. 
Nessa perspectiva, alguns princípios têm sido desenvolvidos no contexto investigado e 
inspirado estratégias pedagógicas que têm evidenciado resultados satisfatórios.  

Os professores precisam tornar-se leitores, precisam mostrar-se leitores, 
demonstrando para os seus alunos como se lê, o ler por ler, o ler para si, o ler para os 
outros.  O importante é começar com uma leitura em voz alta, apresentando assim o 
texto, continuar a leitura em silêncio, o professor deve ser um modelo de leitor, pois as 
crianças costumam se identificar com seus professores. Isso poderia alavancar a busca 
pela a leitura, e quando os alunos perceberem estarão contagiados pelo deleite das 
histórias, pelos personagens, pela narrativa, pelo conto, pelo estímulo ao imaginário, 
pelo avanço cognitivo que a leitura vai proporcionar. Durante o estudo verificou-se 
através da entrevista que muitos professores, ao frequentarem os cursos de formação, 
passaram a gostar de ler, pois ao ler para preparar o texto que deveriam apresentar na 
leitura oral para os seus alunos, cada vez liam mais, pois queriam qualificar sua leitura 
oral. O imprescindível é o professor tornar-se leitor, se ainda não o é, e no segmento, 
ser mediador de leitura em suas aulas, pois a fomentação de um espaço de leitura 
dentro da prática de cada docente é fundamental para a implantação de uma cultura 
leitora junto aos alunos. Nesse sentido, os professores podem participar de cursos de 



formação de mediadores de leitura, pois se acredita que esta é uma habilidade que 
precisa ser desenvolvida. Precisamos, enquanto educadores, dar prioridade para que a 
ação da leitura seja uma meta primordial no contexto educacional. 

Aprende-se a ler, lendo, portanto, é fundamental que os professores e os alunos 
leiam, que leiam e leiam muito. Durante o período inicial de sondagem que realizamos 
em escolas de Educação Infantil, constatamos a quase ausência de momentos 
destinados à leitura. Os alunos ouviam assistematicamente histórias escolhidas ao 
acaso e, eventualmente, realizavam uma leitura oral do mesmo para, logo a seguir, 
responder questões sobre ela. Ao abordar a importância do voltar a ler, Giardinelli 
(2011) sugere uma prática simples, mas que com certeza poderia contribuir muito para 
qualificar o processo de leitura nas escolas - iniciar a aula todos os dias com 10 
minutos de leitura oral do professor e concluí-la com 10 minutos de leitura silenciosa 
do aluno. Esta prática, segundo o autor, é simples, não requer financiamento, muito 
menos depende de um decreto ministerial para que aconteça, só necessita da 
generosidade do professor e seus resultados, com certeza, seriam surpreendentes. 
Pode-se pensar que o aluno da Educação Infantil não tenha condições de ler 
silenciosamente, mas ele é capaz de ler sim, lê imagens, familiariza-se com o livro e até 
mesmo, pode ler algumas palavras. Encontramos nesta investigação, ainda inicial, 
práticas pedagógicas que apontam uma preocupação dos professores com o processo 
de qualificação da leitura de seus alunos; uma boa apresentação da obra, mostrando o 
livro e todas as partes que um livro contém; uma conversa sobre a obra exposta e o 
autor; leitura de um bom livro em capítulos no início de cada aula; horário semanal na 
biblioteca da escola- verificou-se que em uma escola que se mantinha fechada, o 
professor abria a biblioteca e os alunos podiam ler e retirar livros, pois o professor 
mesmo registrava os empréstimos. 

Ao fim e ao cabo, a reflexão sobre a dificuldade de leitura dos alunos, expressa 
pelos professores de níveis mais avançados da Educação Básica, é em grande parte 
ocasionada pela ausência de contato com a leitura, já que muitas vezes, pouco tempo 
é dedicado à mesma. Entretanto, acreditamos que um sujeito só aprende a ler, lendo, 
portanto, o  professor deve promover , antes de mais nada, inúmeras atividades  que 
promovam a leitura diária. Nesse sentido, é tarefa da escola aproximar o aluno de 
diferentes textos que circulam socialmente, criando situações de ensino mais eficazes 
para a prática de leitura. É fundamental que a escola crie espaços e recupere (ou 
ensine/estimule...) o prazer de ler, ler por ler, ler para buscar uma informação 
necessária, ler para aprender, ler para nutrir-se esteticamente, ler para viver melhor. 
Sendo assim, fica evidenciada a necessidade de qualificarmos a aprendizagem da 
leitura, o que fatalmente se projetará na escrita, em contextos de Educação Infantil. 
Cabe lembrar também que, considerando-se que a capacidade de ler de um sujeito, 
adulto ou criança, depende do conhecimento que esse sujeito tem dos processos de 
ler, se pode pensar que quanto mais atos de leitura e escrita, quanto maior a 
diversidade textual oferecida ao aluno, quanto mais possibilidades de qualificação do 
ato de ler, mais possibilidades se tem de lograr uma familiaridade cada vez mais 
precoce com o livro, o que costuma resultar numa cultura de leitura que alia 
informação, conhecimento e fruição.  
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