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RESUMO 
 

O presente artigo descreve uma pesquisa relacionada à leitura e escrita na 
Educação Infantil, questionando de que modo os dois eixos são trabalhados na 
Creche Municipal Anita Meneses dos Santos, em Serrolândia-BA. Objetiva-se, com 
este trabalho, investigar os métodos utilizados pelo docente no trabalho de leitura 
e escrita com os alunos da pré-escola, do turno matutino. O levantamento de dados 
para construção da pesquisa consistiu em visitas à Instituição, observações em sala 
de aula e entrevistas. Para subsidiar, teoricamente, embasamo-nos em: Ferreiro 
(2004), Craidy e Kaercher (2001) e Freire (1989). Trata-se de uma pesquisa de 
abordagem qualitativa, que se deu em algumas etapas: leitura e estudo do aporte 
teórico, visitas ao espaço escolar para levantamento de material através de 
entrevista não-estruturada e observação não-participante e, por fim, análise dos 
dados. Verificamos que a professora utiliza materiais lúdicos para ampliar a 
competência leitora e a aprimorar a escrita dos educandos. É perceptível a 
fundamental importância da atuação docente na produção do conhecimento, 
instigando os discentes a desenvolverem com eficiência o raciocínio e suas 
habilidades cognitivas e sociais. 
 
Palavras-chaves: Formação Leitora; Escrita; Práticas Pedagógicas; 
Aprendizagem.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ABSTRACT 
 

This article describes a research related to reading and writing in Early Childhood 
Education, questioning how the two axes are worked in the Anita Meneses dos Santos 
Municipal Nursery in Serrolândia-BA. The objective of this work is to investigate the 
methods used by the teacher in the reading and writing work with the students of the 
pre-school, on the morning shift. The data collection for the construction of the research 
consisted of visits to the Institution, observations in the classroom and interviews. To 
subsidize, theoretically, we rely on: Ferreiro (2004), Craidy and Kaercher (2001) and 
Freire (1989). It is a qualitative research that took place in some stages: reading and 
study of the theoretical contribution, visits to the school space to collect material 
through an unstructured interview and non-participant observation, and, finally, 
analysis of the data. We verified that the teacher uses play materials to broaden the 
reading competence and to improve the writing of the students. The fundamental 
importance of teaching performance in the production of knowledge is perceptible, 
encouraging students to develop their thinking and social and cognitive skills with 
efficiency. 
 
Keywords: Formation; Writing; Pedagogical practices; Learning.
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho discute a importância da leitura e escrita já na Educação Infantil 

ao perceber que, nesta etapa, as crianças estão propensas ao que é novo, e assim o hábito 

formal da leitura e da escrita se constituirá de modo mais motivado, conforme a criança 

avance nos ciclos de ensino, compreendendo que estes elementos são peças fundamentais 

na aprendizagem e na formação de leitores. É com a pesquisa de tal temática, que podemos 

discutir as práticas e construir novas que sejam lúdicas e eficientes e promovendo cada vez 

mais uma educação de qualidade. 

O processo de leitura e escrita na educação infantil tem sido comumente debatido 

por profissionais da área educacional com o propósito de ampliar conhecimentos e repensar 

a prática docente de maneira que possa contribuir para a construção de um ensino e 

aprendizagem que seja de fato exitoso. O trabalho com a leitura e escrita, desde a educação 

infantil, favorece aos alunos a relação formal coma linguagem escrita e oral, uma vez que 

é no meio social/familiar em que a criança está inserida, que a mesma tem seu primeiro 

contato com a linguagem. Desde então, os elementos que lhes são apresentados como 

imagens e demais símbolos, despertam-lhe curiosidade para decifrá-los e passa a ser a 

escola o ambiente que lhe auxiliará neste processo. 

No processo educativo, a ampliação da competência leitora e escrita é de suma 

importância no processo educativo, é no âmbito escolar que este domínio deve ser 

contemplado, bem como a orientação da escolha dos materiais de leitura e escrita, cabe, 

portanto, ao docente buscar os métodos que sejam eficazes para que tal processo ocorra, 

primando pelo desenvolvimento das habilidades e competências, criando possibilidades 

para que a criança aprenda e participe de forma independente. 

Compete às instituições de ensino e à equipe pedagógica proporcionar aos 

educandos as situações que os façam construir significação naquilo em que lhes é 

apresentado na escola, despertando o desejo pela leitura e escrita, como algo que ocasiona 

prazer, ao passo que consigam compreender, desde cedo, a importância de ambos, 

enquanto ferramentas essenciais para a vida em sociedade. 

Portanto, a leitura e a escrita na Educação Infantil são de fundamental importância 

na vida das crianças, pois elas ampliam a visão de mundo e o sujeito inicia a decodificação 

das várias letras, símbolos e códigos que o cerca. No desempenho do aluno, a leitura e 

escrita têm uma função indispensável, pois ela contribui de forma ativa para o 

desenvolvimento psíquico e cognitivo dos mesmos, como os livros, as histórias e os 
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desenhos, e assim o educando amplia e se adapta a linguagem oral e escrita em outros 

espaços que não apenas o familiar. 

O lócus da pesquisa foi a Creche Municipal Anita Meneses dos Santos, situada na 

Rua Cesiano Alves de Macedo, s/n, bairro Cinelex, na cidade de Serrolândia-Bahia, o turno 

escolhido fora o matutino, que comporta a turma Pré-escolar, com crianças com idade de 

03 anos. A principal inquietação que norteou a pesquisa foi: Como é trabalhada a leitura e 

escrita na Educação Infantil da Creche Municipal Anita Meneses dos Santos? Para tanto, 

teve como objetivo principal investigar as práticas pedagógicas empregadas para se 

trabalhar leitura e escrita, especificando de que maneira a leitura e escrita estimulam a 

criatividade das crianças, como a leitura e a escrita contribuem para a comunicação e 

interação social das crianças e se as mesmas manuseiam materiais literários diversos no 

processo de aprendizagem de leitura e escrita.  

 

1 O UNIVERSO DA LEITURA E ESCRITA: SUA TRAJETÓRIA ATÉ A SALA DE 

AULA 

 

A história da comunicação entre os povos tem como marco inicial pinturas 

feitas em pedras e paredes de cavernas, os indivíduos àquela época as usavam 

como forma de registrar sua cultura, história e hábitos, anos depois decifrados pelo 

homem moderno, era deste modo que dialogavam, utilizando seus próprios códigos 

e símbolos. 

A escrita se desenvolveu por meio da necessidade de registro, aos poucos o 

homem foi dominando-a e aliando oralidade e escrita, facilitando assim os 

relacionamentos interpessoais, no entanto, é importante salientar que o acesso ao 

aprendizado da leitura e escrita, inicialmente, era restrito, quem detinha deste poder 

o controlava, a exemplo claro da Igreja, detentora deste conhecimento e que o 

utilizava como meio de manobra social. 

Com o crescimento das cidades e o desenvolvimento dos comércios, a 

democratização da leitura e da escrita também aconteceu, com isto, mesmo ainda 

limitado, começaram a surgiras primeiras escolas para melhor instruir os indivíduos. 

As escolas foram efetivando-se como um dos principais espaços formais de 

formação e construção de conhecimento, algo que era função exclusiva da família, 

com informações e discussões culturais de transformação social e política. 
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Por um bom período na história da humanidade, não houve nenhuma 
instituição responsável por compartilhar essa responsabilidade pela criança 
com seus pais e com a comunidade da qual estes faziam parte. (CRAIDY; 
KAERCHER, 2001, p.13). 

 
Com o passar dos séculos as crianças começaram a receber novos olhares, 

desde então se passou a pensar nelas como indivíduos que precisam de lugar, 

atenção, carinho, dedicação e tempo para cuidados distintos, dando assim início ao 

conceito de infância tal qual conhecemos hoje. Diante disso, preocupou-se em se 

colocar em prática novos métodos de colaborar para o desenvolvimento, ensino e 

aprendizagem, a educação formal passou a obrigatoriamente respeitar as 

individualidades das crianças.   

Durante os últimos anos houve um progresso relacionado à Educação Infantil. 

Estudos e pesquisas foram efetivados com o propósito de debater o papel da pré-

escola, com a intenção de refletir e encontrar possibilidades de novas alternativas para 

desenvolver as habilidades e competências dos alunos visando a formação do leitor 

desde os anos iniciais, como afirmado a seguir que  

O ato de leitura deve ser concebido como um processo de coordenação de 
informações de procedência diversificada com todos os aspectos inferenciais 
que isso supõe, e cujo objetivo final é a obtenção de significado expresso 

linguisticamente. (FERREIRO, 2004, p.66).    
 

A criança desde seus primeiros anos de vida, tendo contato com livros, tanto 

em casa quanto na escola, se apropriará do hábito de ler, tornando assim o seu 

processo educacional eficiente e proveitoso de maneira que venha beneficiá-lo em 

todo o ciclo estudantil.  

O que se percebe é que a aproximação da criança às variadas formas de 

letramento é de suma importância para decifrar símbolos e códigos, possibilitando e 

despertando a curiosidade dos alunos, uma vez que “é na idade pré-escolar que, por 

primeira vez, se encontra uma divergência entre a visão e o significado”. 

(CARDERMATORI, 2007, p.72). 

Na educação infantil o saber adquirido no meio onde se vive é ferramenta 

essencial para a escola, como as experiências que através de atividades lúdicas e 

significativas irão favorecer o crescimento e a construção de um mundo que está 

sendo apresentado, mostrando que o mesmo faz parte dessa sociedade. Freire (1989) 

em seus estudos ressalta que 

 
a leitura da palavra é sempre procedida da leitura do mundo. E aprender a 
ler, a escrever, alfabetizar-se é, antes de mais nada aprender a ler o mundo, 
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compreender o seu contexto, não numa manipulação mecânica de palavra 
mais numa relação dinâmica que vinculam linguagens e realidade. 
(FREIRE,1989, p,7). 

 
É por meio também da leitura e da escrita que o aluno desenvolverá o psíquico, 

a coordenação motora, e desenvolvimento da comunicação, expressando e 

produzindo diante de tudo que foi lido e escrito, contribuindo para o conhecimento de 

sua aprendizagem, fator esse essencial para a sua formação. 

O desenvolvimento da leitura e da escrita na Educação Infantil vem sendo 

introduzida nas instituições escolares através dos diversos gêneros textuais. Essas 

ações de apropriação da leitura e da escrita nas séries iniciais vêm tornando as 

crianças cada vez mais aptas para ler e escrever com eficiência durante o trilhar dos 

demais ciclos. 

O ambiente escolar e a intervenção do educador é de suma importância para 

fazer com que a criança perceba que ela é importante e sinta-se segura diante das 

suas construções, assim a mesma terá estímulo para aprender cada vez mais. Na 

aprendizagem da leitura e da escrita é necessário que a criança construa sentido para 

o que lhe é apresentada, tendo uma ligação das técnicas para o avanço das 

capacidades fundamentais e a utilização das mesmas na vida e nas práticas sociais 

do aluno, “neste sentido, os aspectos físicos do espaço, as pessoas próximas, a 

linguagem, bem como os conhecimentos presentes na cultura contribuem 

efetivamente para formar o contexto de desenvolvimento”. (CRAIDY; KAERCHER, 

2001, p.28). 

O que se percebe é que ler e escrever tem a finalidade de inserir o indivíduo 

em uma cultura letrada, possibilitando o convívio em sociedade.  Ferreiro (2004, p. 

22) ressalta que “a ligação entre a linguagem impressa e oral não é imediatamente 

percebida pelas crianças”, assim o pouco conhecimento e os valores sociais que a 

criança carrega é despertado pelo leitor que a insere neste processo, essencial para 

o desenvolver da escrita, a autora ainda afirma que 

Muito antes de serem capazes de ler, no sentido convencional do termo, as 
crianças tentam interpretar os diversos textos que encontram a seu redor 
(livros, embalagens comerciais, cartazes de rua), títulos (anúncios de 
televisão, histórias em quadrinhos, etc.). (FERREIRO, 2004, p.65). 
 

As crianças em idade pré-escolar, desde seus primeiros contatos com 

ferramentas que envolvam a comunicação, apropriam-se e estabelecem afinidades 

com a leitura e a escrita, através dos materiais que lhes são fornecidos. Elas analisam 
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o uso da fala em diversas circunstâncias, sendo estimuladas e movidas a raciocinar e 

pôr em pratica o que veem cotidianamente. 

A Educação Infantil é uma etapa relevante na ampliação do conhecimento e 

deve ser valorizada; é nesse contexto que as crianças passam a transitar no universo 

da leitura e escrita ilustradas através das contações de histórias mediadas pelos 

professores e primeiros traços feitos por elas, além do manuseio dos livros, cartazes 

utilizado se outros materiais que sirvam de subsídios para o docente no desenvolver 

do ensino e da aprendizagem. 

A partir do momento que a criança tem a liberdade de expressar suas ideias, 

ela age com firmeza na realização e construção do seu conhecimento, pois ao 

rabiscar, desenhar, pintar, cantar, criar, dançar é incentivado o ato de ler e escrever, 

permitindo um amplo desenvolvimento na aprendizagem. A representação do 

desenho através de rabisco está ligada a linguagem escrita, uma vez que a criança 

ao desenhar, mexe com a sua imaginação, criando e se sentindo acessível para 

conhecer e transformar toda a sua fantasia em realidade. 

O modo que a criança inicia o método de escrita é entendido como um momento 

mágico, de descobertas, e a sua primeira grafia é um sonho nesse mundo que irá 

transportar não apenas as ilustrações mais o desenvolver atitudes no processo de 

crescimento contínuo da aprendizagem para a leitura e escrita. 

A escola tem o papel de organizar e proporcionar a iniciação da escrita que não 

transportará apenas as ilustrações, mas o desenvolver da autonomia, em um 

ambiente favorável como: bibliotecas, cantinho de leitura, para que os alunos tenham 

acesso ao conhecimento da leitura, tendo a oportunidade de despertar o interesse e 

assim desenvolver a escrita. É a Escola que deve fornecer aos alunos as ferramentas 

necessárias para que eles consigam buscar, analisar, escolher, relacionar e organizar 

as informações complexas. 

Para isso o professor, tem a função de despertar e enfatizar na criança a 

vontade de buscar um aprendizado amplo e abrangente na sua prática diária de leitura 

e escrita, pois é através das mesmas que o aluno irá avançar em seu 

desenvolvimento, tendo maiores chances de tornar-se um leitor eficaz.  

 
(...) o processo da alfabetização tem, no alfabetizando, o seu sujeito. O fato 
de ele necessitar da ajuda do educador, como ocorre em qualquer relação 
pedagógica, não significa dever a ajuda do educador, anular a sua 
criatividade e a sua responsabilidade na construção de sua linguagem escrita 
e na leitura desta linguagem. (FREIRE, 1989, p.13). 
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Sendo assim, o educador deve desenvolver em suas aulas, leituras em voz 

alta, pois os educandos que ainda não conseguem ler começam a ouvir a língua 

escrita, compartilhando de tal modo com o professor, produzindo uma relação com a 

ação de ler, tendo a participação e a interação uns com os outros, e através de leituras 

individualizadas e livres, tornando essa ação em um hábito do dia a dia e assim 

começar a tomar gostar de ler. 

É preciso que a Educação Infantil ofereça atividades que possam motivar a 

criança a buscar um aprendizado amplo e abrangente, a escola necessita ter a 

preocupação em formar leitores e direcionar suas tarefas para práticas do indivíduo 

para que não seja apenas na instrução da leitura em si, mas instigar nos alunos a 

capacidade de fazerem uso da leitura, como igualmente da escrita para enfrentar as 

demandas da vida em sociedade. 

 

 

2 A LEITURA E ESCRITA COMO ESTÍMULO À CRIATIVIDADE E INTERAÇÃO 

SOCIAL DAS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A leitura e a escrita são de suma importância para o desenvolvimento social da 

criança, através destas as mesmas irão interagir umas com as outras, tendo assim 

uma participação ativa na sociedade desde os anos iniciais. E através das atividades 

realizadas em sala de aula desenvolver o estímulo e a criatividade, aprendendo a se 

relacionar em todo seu percurso da vida.  

Neste sentido, o educador deverá adequar à sua turma atividades que 

despertem as potencialidades e habilidades das crianças, possibilitando que elas se 

expressem de forma criativa na construção da língua oral e escrita, dando ao aluno 

autonomia em seu processo de formação, os Parâmetros Curriculares Nacionais, 

documento que também norteia a educação nacional, aponta que   

O domínio da Língua, oral e escrita, é fundamental para a participação social 
e efetiva, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso à 
informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões 
de mundo, produz conhecimentos. (BRASIL,1997, p.15). 
 

As ocasiões de leitura e escrita precisam ser proporcionadas às crianças de 

maneira que elas se encantem e estimulem sua imaginação, criem e adentrem a um 
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mundo de fantasia, compatível com a idade delas, auxiliando assim no processo de 

ensino e aprendizagem, ampliando o cognitivo, uma vez que a relação do aluno com 

esse tipo de atividade produzira conhecimento contribuindo para a sua formação. 

Percebe-se que o ato de ler e escrever motiva e auxilia no desenvolvimento 

intelectual e psicológico da criança, proporcionando também o prazer da liberdade, do 

conhecimento, possibilitando a transformação e a imaginação. No processo da leitura 

e escrita, a criatividade e a interação social dos alunos no ambiente escolar são 

habilidades importantes a serem desenvolvidas, por meio destes facilita-se a 

adaptação do indivíduo em suas relações interpessoais, favorecendo assim o 

desempenho de cada aluno. 

A leitura e escrita são estímulos capazes de desenvolver no educando a 

habilidade de exposição e interação social, proporcionando, deste modo, uma relação 

afetiva e benéfica na sua formação crítica, tendo como alvo o desenvolvimento da 

inteligência do indivíduo, as técnicas de leitura e escrita na Educação Infantil devem 

ocorrer em ocasiões significativas para o aluno, e o mesmo reconhecer nestes 

elementos sua função social ao incluí-los no universo letrado.  

Na Educação Infantil, ao explorar a criatividade em sala de aula, criam-se 

ocasiões motivadoras para a criança, abrindo espaços a uma variedade de 

características, colaborando assim no desempenho completo do aluno. Ao 

desenvolver a linguagem oral e escrita no cotidiano escolar, resultará num processo 

de aprendizagem em que se desenvolve a coordenação motora, a autoconfiança e a 

interação com o outro 

 
O desenvolvimento da linguagem oral, portanto, não se dá nem natural nem 
magicamente, mas através da qualidade da interação do adulto com a 
criança, da interação entre as próprias crianças e, inclusive, dos momentos 
em que as crianças passam diante da televisão. (CRAIDY; KAERCHER, 
2001, p.136). 
 

Vale ressaltar que as crianças já possuem conhecimentos adquiridos no meio 

onde vivem e os levam à Escola, cabe aos sistemas de ensino utilizá-los como ponto 

significativo no desenvolvimento das habilidades de seus estudantes, usando a leitura 

e a escrita para interação social. Por intermédio do procedimento oral e escrito, os 

educandos ampliam seu vocabulário e comunicam-se de modo cada vez mais 

eficiente, expondo suas ideias e sentimentos, comunicando-se da melhor forma 

possível.  A criança precisa perceber o papel social da leitura e da escrita e o 

desempenho na vida dos indivíduos,  
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[...]qual o sentido e o valor de saber ler e escrever na sociedade em que 
vivemos, é preciso, em relação às crianças, discutir o valor dessa linguagem 
tanto na vida delas- presente, imediata e cotidiana-, quanto os motivos pelos 
quais ela existe neste planeta. (CRAIDY; KAERCHER 2001, p. 142). 
 

A linguagem é uma aptidão indispensável para a convivência social em 

diferentes contextos. O docente precisa analisar que a linguagem oral e escrita é uma 

forma eficaz para que os alunos se tornem sujeitos comunicativos, sendo participativo 

na sociedade. No processo de ensino e aprendizagem, a relação da criança com 

outros grupos faz organizar-se um conhecimento em que as experiências adquiridas 

estabelecerão um entrosamento entre eles, buscando novos desafios e valorização 

individual e coletiva.  

Deste modo a aprendizagem precisa ser considerada como um ato 

educacional, uma vez que a intenção consiste em ampliar no indivíduo a competência 

de interação no ambiente em que convive. Sendo assim, a aprendizagem constitui-se 

como uma atividade ativa, criativa, avançada e expressiva. 

Assim, a aprendizagem na Educação Infantil acontece desde a interação com 

as famílias perpassando pelas pessoas que compõem o espaço educacional com a 

participação da criança desde os primeiros contatos com a escola; a partir daí ela 

passa a interagir com a família e com as pessoas que formam o espaço educacional, 

o que irá aprimorar o seu desenvolvimento oral e escrito. Vale ressaltar que o uso da 

criatividade dos alunos na Educação Infantil irá contribuir de forma significativa na 

formação dos mesmos, visando um melhor desempenho e interesse das crianças no 

processo de ensino-aprendizagem.  

Sabe-se que na Educação Infantil a ação é contínua, esse procedimento 

precisa dar-se de forma prazerosa, para tanto, as atividades deverão envolver as 

crianças de todas as idades e em qualquer grau de desenvolvimento. O processo de 

aprendizagem na Educação Infantil envolve necessariamente dois eixos para serem 

trabalhados, o educar e o cuidar, estes são atos que necessitam estar presente no dia 

a dia do educador. 

Para o acontecimento destes atos, educadores necessitam mediar essa prática 

desde o início da aprendizagem da leitura e da escrita de maneira que venham 

enriquecer o conhecimento dos alunos, é na Educação Infantil que a criança associa 

e expande o seu aprendizado educativo, sendo o educador o seu principal mediador 
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O fato de ele necessitar da ajuda do educador, como ocorre em qualquer 
relação pedagógica, não significa dever a ajuda do educador anular a sua 
criatividade e a sua responsabilidade na construção de sua linguagem escrita 
e na leitura dessa linguagem. (FREIRE,1989, p,13). 

 
Diante disso percebe-se a importância de valorizar a criatividade existente em 

cada criança, pois a partir do momento em que é expressada a capacidade criadora 

é iniciada também a produção de saberes e valores intelectuais, mentais e sociais dos 

alunos. O professor é o grande contribuinte para a formação de futuros leitores, 

escritores e indivíduos decisivamente conscientes para atuar na sociedade.  

É de fato extremamente importante que na Educação Infantil seja transmitido 

com clareza os conteúdos e as finalidades para o desenvolvimento dos alunos, uma 

vez que a criança começa a conhecer suas habilidades, rotinas, atitudes e hábitos, 

assim devem-se trabalhar com atividades que sejam condizentes para cada fase da 

criança. Deste modo, o método de ensinar torna-se muito mais abrangente entre quem 

ensina e quem aprende quando o educador propicia ao aluno o tempo de se 

expressar, beneficiando e lhe dando a oportunidade de compartilhar o seu saber 

infantil. 

Momentos de ludicidade são essenciais neste ciclo, é através do brincar que a 

criança se apropria e transforma suas vivências, expressadas por meio do imaginário, 

assim a mesma passa a desenvolver o cognitivo e o emocional o que a faz uma 

criança apta a produção e uso da sua criatividade para a prática da leitura e da escrita. 

Fundamentado no verdadeiro sentido que foi atribuído à brincadeira, esta se tornou 

uma ferramenta de trabalho em sala de aula, empregada como é um meio de 

aprendizagem, ao brincar a criança aumenta a sua coordenação motora, aprimora o 

seu nível na linguagem oral e escrita, bem como aprende a melhor relacionar-se como 

os que estão a sua volta. 

A brincadeira é um procedimento no qual à criança passa a constituir novos 

conhecimentos e aprende a conviver com a turma, assim ela desperta a curiosidade 

e conhece outros contextos de emprego linguístico. Este processo deve ser usado 

pelo educador que irá desenvolver as atividades a partir da idade de cada aluno, o ato 

de brincar faz com que a turma desenvolva as habilidades corporais e devem ser 

incentivadas no sentido de ensino aprendizagem e não brincar por brincar. 

A criança desde muito cedo precisa compartilhar seus conhecimentos com 

outras, e através dos sinais, língua falada e sons começam a simular a função da 

brincadeira, ao brincarem as mesmas terão a chance de manusear diversos 
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elementos, cantar, dançar, pular e correr, para tanto é essencial que para que as 

atividades sejam sempre mediadas pelo docente, uma vez que apenas assim é 

possível que se tenha bons resultados. 

A criatividade é um componente eficaz nessa fase pré-escolar, esse subsídio 

permite que as práticas educativas tenham excelência, uma vez que se estabelece 

como uma ferramenta educativa que auxilia no sucesso escolar das crianças. Assim 

sendo, na Educação Infantil a brincadeira é posta como uma mediadora da ampliação 

do desenvolvimento das habilidades dos alunos, sendo fundamental a importância do 

brincar enquanto uma técnica para a educação das crianças.  

Portanto, o processo educativo acontece, basicamente, diante da interação 

entre aluno-aluno e aluno-Escola, a interação contribui significativamente no que diz 

respeito ao desenvolvimento e aprendizagem dos educandos, é fundamental, ainda, 

que os educadores sejam, de fato, profissionais qualificados para a atuação em sala 

de aula e que compreendam a necessidade de estar em constante avaliação de sua 

prática pedagógica tendo em vista que atender aos alunos em suas particularidades 

é fator primordial para um ensino de qualidade. 

 

3 LEITURA E ESCRITA: APRENDENDO ATRAVÉS DO LÚDICO 

 

O lúdico na Educação Infantil contribui para o desenvolvimento da leitura e da 

escrita das crianças, atividades imprescindíveis à vida em sociedade, vendo que esse 

conteúdo faz com que as crianças desenvolvam e descubram o mundo através do 

imaginário infantil. Além de aprender brincando, através dos contos de fadas, a criança 

desperta o seu interesse pela leitura e escrita ampliando o lado psicológico, cognitivo, 

social e emocional.   

O lúdico auxilia na formação do indivíduo, ensinando-o a viver e conviver com 

os sentimentos e suas emoções. Por meio da ludicidade, a criança constrói sua 

personalidade, sua marca particular e sua individualidade. Assim, a escola precisa 

promover a aprendizagem, empregando atividades lúdicas que promovam a leitura e 

a escrita, favorecendo deste modo a aprendizagem. 

O que se percebe é que ler ou escutar histórias infantis no início do processo 

de educação formal de crianças ganha relevância a medida que os despertam para 

as possibilidades de descobrir o que é novo. Através da leitura, podem se formar e 

leitores tornando-os sujeitos transformadores de suas realidades, de acordo a Craidy 
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e Kaercher (2001, p. 138) “[...] estas são situações que nos revelam tanto sobre o 

significado da linguagem oral na vida das crianças quanto os limites que a realidade 

cotidiana impõe aos recursos da própria linguagem”. 

A criança em seus primeiros anos de vida, tendo contato com livros, tanto em 

casa como na escola, desenvolverá o hábito e o gosto pela leitura despertando, assim, 

interesse por também produzir textos similares aos que lê de tal modo tornará o seu 

processo educacional mais eficiente e proveitoso, quando a criança é incentivada e 

estimulada a praticar tais atos ela tem a chance de se tornar um leitor e escritor hábil. 

O lúdico permite o conhecimento de si próprio, é por meio da ludicidade que a 

criança passa a expor a sua aprendizagem, tem sido, desse modo, uma ferramenta 

que auxilia os educadores, ao propiciar métodos para avançar a aprendizagem dos 

alunos, ampliando seus conhecimentos. Aprender de modo lúdico tem sido colocado 

enquanto uma atividade funcional na sala de aula. É possível ilustrar que através de 

uma contação de história a criança exercita sua atenção e expande seu poder de 

expressividade oral ou ainda a interação com objetos que podem lhe possibilitar lidar 

com sua timidez, enfim é o educador que definirá a estratégias mais eficientes que 

comporão esse momento de aprender de forma lúdica. 

A escola tem a finalidade de desenvolver atividades pedagógicas que venham 

a incentivar atitudes, conhecimentos, valores pessoais e coletivos para uma boa 

formação individual na sociedade e dentro da instituição. O professor tem o papel 

fundamental de orientar o caminho a ser percorrido pelos alunos, formando cidadãos 

conscientes de suas atitudes morais e éticas. 

O desenvolvimento da leitura e da escrita na Educação Infantil explora a 

criatividade da criança, e a mesma pode ser promovida pelo professor por meio de 

atividades lúdicas que servirão de base no desempenho da linguagem falada e ao 

procedimento da conquista da linguagem escrita. Jogos e brincadeiras são atividades 

que ao serem bem dirigidas contribuirão para o desenvolvimento da psicomotricidade 

no processo do ensino e da aprendizagem. 

As atividades lúdicas, ao serem desenvolvidas e bem direcionadas, causam 

melhoramentos na formação do indivíduo proporcionando assim bem-estar físico, 

intelectual, social e mental da criança, perpassando por todas as etapas da vida. O 

educador precisa criar em sua sala de aula, momentos que incentivem os alunos a 

participarem das brincadeiras, dessa forma, criando possibilidades de interação uns 
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com os outros, de tal modo ambos desenvolverão a oralidade o que contribuirá no 

processo da leitura e escrita dos mesmos. 

Ao utilizar o lúdico em sala de aula, os alunos irão construir seu conhecimento 

partindo de momentos onde o brincar e gostar seja também uma construção de uma 

aprendizagem expressiva e de boa qualidade. A leitura e a escrita na vida da criança 

são procedimento que devem ser construídos passo a passo, no entanto através da 

ludicidade ela demonstra as suas qualidades, interesse, criatividade e imaginação, 

desde então passa a desempenhar e despertar o gosto e estimulo para iniciar a leitura 

e escrita. 

Porém, precisamos compartilhar o falar e ouvir, pois nesses momentos que se 

é estimulado o desenvolver das habilidades proporcionando e despertando nas 

crianças o desejo de aprender a ler e escrever. Para socializar a leitura na sala de 

aula é fundamental inserir o lúdico, já que as crianças ficam mais entusiasmadas 

quando a fantasia transcende o livro físico 

Vygotsky afirma que a relação dos indivíduos com o mundo não é direta, mas 
mediada por sistema simbólicos, em que a linguagem ocupa um papel 
central, pois além de possibilitar o intercâmbio entre os indivíduos, é através 
dela que o sujeito consegue abstrair e generalizar o pensamento.  (CRAIDY; 
KAERCHER, 2001, p.29). 

Baseando-se nessa visão, a ludicidade contribui na aprendizagem da oralidade 

e da escrita dos alunos, as atividades lúdicas motivam e despertam o gosto pela 

leitura, e se é despertado esse prazer certamente ela sentirá vontade de desenvolver 

a sua a escrita. A criança que escuta com maior desenvoltura os contos de fadas, por 

exemplo, tem mais facilidade para posteriormente realizar leituras, assim o aluno se 

transforma em um leitor adulto com capacidades de saber diferenciar o imaginário da 

realidade, este fato tem uma contribuição positiva por parte do educador. 

A ligação entre o real e o imaginário está presente no cotidiano das crianças, 

uma vez que colabora e muito no aprendizado do educando, pois ela precisa do 

imaginário para aprender a lidar com as incertezas e construir seus saberes bem como 

seu senso crítico. A ludicidade é um caminho para observar a aprendizagem do aluno 

e descobrir suas dificuldades. Através das brincadeiras a criança é estimulada a 

desenvolver-se e neste processo de interação observam-se as atitudes, 

comportamento e envolvimento dos alunos. 
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A brincadeira tem sido uma grande facilitadora no ensino da leitura e da escrita, 

as várias maneiras de desenvolver as atividades em sala de aula têm motivado e 

acrescentado a técnica ao ensino. Então, permitir que a criança manuseie livros de 

histórias e tenha contato com textos diversificados é essencial para ir praticando o 

hábito da leitura e da escrita. É fundamental apreciar essa etapa da vida da criança, 

e esse é o período para inserir a brincadeira aproveitando a ocasião para o 

fortalecimento da aprendizagem do aluno 

Portanto, acredito que somente iremos formar crianças que gostem de ler e 
tenham uma relação prazerosa com a literatura se propiciarmos a elas, desde 
cedo muito cedo, um contato frequente e agradável com o objeto livro e com 
o ato de ouvir e contar história, em primeiro lugar e, após, com o conteúdo 
desse objeto, a história propriamente dita com seus textos ilustrados. 
(CRAIDY; KAERCHER,2001, p.82).  

O procedimento para inserir a leitura e a escrita é um momento complexo, 

vendo que cada criança expressa o seu aprendizado diversificado, desde então é 

essencial apreciar e elogiar as atividades produzidas pelo aluno, o que é expresso por 

meio de desenhos e rabiscos, estas são as formas que eles têm de iniciar esse 

processo, onde a criança se depara e capta o mundo mágico da linguagem oral e 

escrita. 

A ludicidade tem promovido condições fundamentais para serem aplicadas em 

sala de aula, tornado o momento divertido para a criança, através desse instante é 

transferido o aprendizado, portanto o professor deve fornecer recursos que desafiem 

o raciocínio lógico dos alunos a fim de despertar a capacidade criadora. As alternativas 

lúdicas (os jogos e as brincadeiras), inseridos no trabalho de leitura e escrita 

colaboram para que os educandos exerçam uma prática enriquecedora, com aulas 

que permitem um bom resultado escolar. 

Ao aplicar a ludicidade as mesmas passam a compreender, conhecer, envolver, 

habituar, modificar, aumentar e adicionar o conhecimento prévio através da 

participação e desenvolvimento das crianças. O educador será o mediador de todos 

esses aspectos, ele irá estabelecer formas e regras criando condições que demonstre 

as crianças no momento do brincar também é possível aprender. 

Compreendemos que brincando a criança associa e amplia sua competência 

enquanto falante, por meio das variedades linguísticas empregadas no dia a dia, a 

qual as crianças estão em contato, o que fará dele um indivíduo que compreenderá e 

se expressará adequadamente nos variados contextos de uso da língua. Quando 
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lemos e ouvimos histórias viajamos e conhecemos diversidade de linguagens, lugares 

e personagens através da imaginação, desde então podemos descobrir e assimilar a 

nossa realidade. Enquanto escuta a criança pode se identificar com um desses 

personagens podendo expressar as suas vivências 

 
Nosso interesse residia em descobrir qual era o processo de construção da 
escrita, ao planejar situações experimentais procuramos que a criança 
colocasse em evidência a escrita tal como ela a vê, a leitura tal como ela a 
entende e os problemas tal como ela propõe para si (FERREIRO; 
TEBEROSKY, 1985, p.33) 
 

Assim, a contação de histórias é um auxiliar no desenvolvimento do imaginário, 

abrange a oralidade, estimulando a criança a externar seus sentimentos e opiniões 

que devem ser valorizadas e respeitadas combinadas ao aprendizado prévio existente 

em cada criança. A mesma, ao explorar os acontecimentos do mundo, estará 

apropriada para associar e construir seus próprios conceitos, ou seja, ela será capaz 

de pensar e compreender, construindo assim, novos conhecimentos e experiências 

para seu desenvolvimento cognitivo e social. 

Portanto, a construção do desenvolvimento da leitura e da escrita, seu ensino 

e aprendizagem estão diretamente condicionados a relação entre educadores e 

educandos, compreendendo a comunidade escolar e externa, que juntos 

compartilham e reconstroem os saberes e fazeres da prática pedagógica como parte 

do processo de ensino e aprendizagem.

4 METODOLOGIA 

 

No sentido de realizar pesquisas em educação é imprescindível que o professor 

pesquisador se aproprie de conceitos metodológicos uma vez que estes fornecem 

subsídios para desenvolver os métodos indicados, com intuito de alcançar os objetivos 

propostos, visando desenvolver a pesquisa de forma planejada, organizada e 

utilizando os materiais apropriados  

 
[...] um instrumental extremamente útil e seguro para a gestação de uma 
postura amadurecida frente aos problemas científicos, políticos e filosóficos 
que nossa educação universitária enfrenta. 
[...] São instrumentos operacionais, sejam eles técnicos ou lógicos, mediante 
os quais os estudantes podem conseguir maior aprofundamento na ciência, 
nas artes ou na filosofia, o que, afinal, é o objetivo intrínseco do ensino e da 
aprendizagem universitária. (SEVERINO, 2000, p. 18) 
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A disciplina de Metodologia Científica contribuiu de forma significativa para a 

prática e ofereceu instrumentos eficazes à realização do artigo, buscando construir 

conhecimento e permitindo ao graduando uma visão clara, organizada, objetiva e mais 

eficiente, para o desenvolvimento desta investigação. O presente artigo foi 

desenvolvido através de pesquisa de cunho qualitativo, com observação não 

participativa que possibilitou a aproximação do pesquisador para com o objeto 

pesquisado.  

[...] onde se destaca a investigação do tipo fenomenológico e da natureza 
histórico-estrutural, dialética. O autor apresenta cinco características: 1º) A 
pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta dos dados e o 
pesquisador como instrumento-chave; 2º) A pesquisa qualitativa é descritiva; 
3º) Os pesquisadores qualitativos estão preocupados com o processo e não 
simplesmente com os resultados e o produto; 4º) Os pesquisadores 
qualitativos tendem a analisar seus dados indutivamente; 5º) O significado é 
a preocupação essencial na abordagem qualitativa [...] (TRIVIÑOS, 1987, p. 
128-130) 
 

Esta pesquisa foi desenvolvida na Creche Municipal Anita Meneses dos 

Santos, no turno matutino na turma de pré-escolar. Fora utilizado o método de 

observação não-participativa, para analisarmos a prática pedagógica empregada, os 

alunos, as atividades de leitura e escrita e os recursos utilizados neste processo por 

parte da docente, frisando o bom desempenho da mesma no desenvolver das 

atividades desde as visitas à instituição, as aulas práticas, observações e entrevistas. 

A pesquisa em educação liga-se diretamente ao campo das Ciências Humanas 

e Sociais, sendo assim os pesquisadores desenvolvem seus conhecimentos através 

de estudos, investigações e práticas na área das ciências naturais e físicas, segundo 

Freire (2001, p. 32) “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino”, portanto, 

não é possível conceber uma educação que não se alie a pesquisa, apenas assim é 

possível reconhecer, analisar e buscar soluções que minimizem as falhas do processo 

educativo.  

Para auxiliar na construção deste trabalho foram realizadas leituras e 

fichamentos do material bibliográfico escolhido, que serviu de aporte para a 

fundamentação teórica da pesquisa. Gil (2002, p. 44), nos aponta que a pesquisa 

bibliográfica "é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos", o suporte da teoria é essencial para que 

o pesquisador saiba sob qual perspectiva deve realizar seus estudos e analisar seus 

dados. 
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A pesquisa de campo é uma modalidade que proporciona que o pesquisador 

tenha maior contato com seu objeto, possibilita observar a realidade e o ambiente 

onde os acontecimentos ocorrem de modo espontâneo. Segundo Marconi e Lakatos 

(1996), esta é uma fase que se constrói depois do estudo bibliográfico, que oportuniza 

ao pesquisador um bom conhecimento sobre o assunto, porque é preciso definir a 

melhor forma de coletar dados e como os dados serão analisados, baseando-se na 

pesquisa bibliográfica. 

Diante disso foram realizadas observações, a empregada no presente processo 

foi a do tipo não-participativa, a observação não-participativa consiste na não 

intervenção por parte do pesquisador que apenas analisa e descreve o que foi 

realizado no decorrer da aula, conforme o processo de desenvolvimento do conteúdo 

aplicado pela docente, a fim de levantar dados significativos para compor a pesquisa. 

Foi realizada ainda a entrevista estruturada enquanto ferramenta que permitiria 

levantar dados a serem posteriormente analisados à luz dos conceitos teóricos 

anteriormente estudados. A entrevista é um processo de interação social, o qual tem 

por finalidade obter informações sobre o objeto entrevistado, através de um roteiro 

contendo tópicos em torno de uma problemática central (HAGUETTE, 1995). 

Os sujeitos que contribuíram com a pesquisa foram: Diretor (1) e Coordenador 

escolar (1) e Professora (1), estes foram orientados a escolherem entre participar ou 

não de todo o processo. É importante mencionar que para entrevistar a docente optou-

se pela entrevista não-estruturada. Para Minayo (1994), a entrevista privilegia a 

obtenção de informações através da fala individual, a qual revela condições 

estruturais, sistema de valores, normas e símbolos e transmite, através de um porta-

voz, representações de determinados grupos em que as perguntas foram formuladas 

no momento do encontro entre ambas as partes. 

A turma de pré-escola foi acessada apenas por meio da observação, 

principalmente por conta da sua faixa etária e por ainda estarem construindo 

suas experiências 

Ninguém nasce sabendo ler: aprende-se a ler à medida que se vive. Se ler 
livros geralmente se aprende nos bancos da escola, outras leituras se 
aprendem por aí, na chamada escola da vida: a leitura independe da 
aprendizagem formal e se perfaz na interação cotidiana com o mundo das 
coisas e dos outros. (LAJOLO, 2004, p. 7). 
 

Por fim, o presente trabalho reafirma a importância em se selecionar os 

métodos adequados para acessar diferentes realidades. Diante disso, tornou-se 
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possível alcançar os objetivos almejados baseando-se em organização, coerência, 

disciplina e responsabilidade, cumprindo o papel enquanto pesquisadoras em busca 

de uma educação cada vez mais de qualidade. 

 

 

5 ANÁLISE DE DADOS 

 

 

Após traçada a metodologia iniciaram-se as visitas ao campo de estudo. O 

primeiro contato com a Creche aconteceu em 13 de março de 2019, neste primeiro 

momento foi solicitada a autorização para realizar a pesquisa naquele espaço com a 

entrega da carta de observação à direção, com o objetivo de buscar parceria para o 

desenvolvimento do trabalho, a Instituição em questão recebeu de modo satisfatório 

as pesquisadoras e ofereceu todo suporte necessário para execução do projeto. As 

entrevistas com funcionários aconteceram no dia 14 de março, no turno matutino, seus 

nomes serão citados por própria autorização das mesmas.  

A diretora da Instituição, na pessoa de Adriana Paixão da Silva Sousa1, há três 

meses no cargo, não possui experiência enquanto professora de Educação Infantil 

relatou que a Creche possui projeto que versa sobre leitura e escrita, e a sua 

importância no desenvolvimento das habilidades como: atenção, oralidade, 

desenvolvimento intelectual e corporal, criatividade, entre outros, imprescindíveis às 

crianças desta idade (entre 2-3 anos). 

A diretora frisou que o ato de ler pelo professor melhora e amplia o 

conhecimento, oralidade, escrita, ou seja, a comunicação de modo geral, dependendo 

necessariamente da disposição dos profissionais em aplicar tais ações. Para ela o 

educador precisa conhecer as competências e habilidades da criança, ser 

pesquisador, dinâmico, paciente, estratégico e ser um eterno estudante. Diante disso: 

Trabalhar com estratégias de leitura permite ao leitor ampliar e 
modificar os processos mentais de conhecimento, bem como 
compreender um texto. Compreender é a base para que todas 
as crianças se engajem completamente na leitura de livros de 
literatura e se tornem leitoras. (GIROTTO; SOUZA, 2010, p.108) 
 

                                                             
³ Graduada em Pedagogia. Pós-Graduada em Psicopedagogia. Diretora da Creche Municipal 

Anita Meneses dos Santos.   
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O educador necessita recorrer a estratégias em sala de aula para chamar a 

atenção e inserir o aluno no processo educativo. 

Nesta mesma data também foi realizada entrevista com a Coordenadora 

Pedagógica, Janielle Menezes de Oliveira Silva2. Esta já atua há seis anos na Creche, 

ela explicou sobre o projeto de leitura e escrita que é desenvolvido através de 

contação de história, executado pelas educadoras às sextas-feiras. 

A coordenadora relatou que os desafios encontrados no exercício de seu 

trabalho é a quantidade de escolas e professores a serem coordenados por ela, o que 

dificulta a orientação dos educadores, uma vez que a mesma orienta o trabalho 

pedagógico de professores, desenvolve projetos, acompanha o planejamento, e faz 

tomadas de decisões na equipe pedagógica. 

A coordenadora informou que é por meio da contação de histórias que é 

desenvolvida a leitura e escrita, a partir das atividades executadas em sala de aula, a 

mesma acompanha o aprendizado das crianças por meio das observações em salas, 

dos projetos aplicados e dos diagnósticos feitos duas vezes durante o ano. 

A coordenação citou ainda que o aluno é inserido no processo de leitura e 

escrita recontando as história ouvidas, e assim desenvolve a oralidade e o gosto pela 

leitura, na visão da mesma é de extrema importância para o aprendizado do 

educando, uma vez que  

 
[...] formar um leitor competente, supõe formar alguém que 
compreenda o que lê; que possa aprender a ler também o que 
não está escrito, identificando elementos implícitos; que 
estabeleça relações entre o texto que lê e outros textos já lidos; 
que saiba que vários sentidos podem ser atribuídos a um texto 
[...]. (BRASIL, 1999, p. 69) 
 

Para a melhoria do processo educativo a mesma atua dando sugestões de 

como desenvolver as atividades de maneira que facilite a compreensão e aprendizado 

dos alunos. Na fase pré-escolar os alunos são influenciados através dos gestos e da 

oralidade, tendo compreensão da escrita por meio das atividades propostas. 

A instituição tem um desempenho essencial no processo de aprendizagem da 

leitura e escrita dos educandos. Diante dos relatos da direção e coordenação 

percebemos que a creche oferece um projeto que busca envolver as crianças no 

                                                             
2 Graduada em Pedagogia. Pós -Graduada em Psicopedagogia. Coordenadora Pedagógica da 

Creche Anita Meneses dos Santos. 
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mundo da leitura e escrita, conforme sua função social. Fora entrevistada também a 

professora Damaris Jordão de Almeida3, atuante na Educação Infantil há dez anos. 

Para ela é essencial trabalhar leitura e escrita de maneira lúdica, esse processo 

é iniciado em sua sala desde a acolhida, pois na educação infantil a o letramento 

inicia-se a partir do bom dia. Citou que nessa faixa etária não se reserva um tempo 

especifico para desenvolver essas habilidades, uma vez que tudo que se aplica em 

sala é com a finalidade de ampliar o conhecimento prévio das crianças. 

A professora Damaris acredita que uma aula extensa torna-se cansativa às 

crianças, então é preciso aplicar atividades utilizando a ludicidade para que os 

mesmos não fiquem dispersos, e se o aluno não estiver atento dificulta o aprendizado 

dos outros, pois existem aqueles que tem déficit de aprendizagem e uma aula 

cansativa agita os alunos.  

A mesma relata que a dificuldade de desenvolver a aula e ter um retorno 

garantido está na indisciplina, nos alunos que requerem atenção redobrada e na 

superlotação da sala, sua turma contém 29 alunos, e essa quantidade dificulta o 

ensino e, consequentemente, o aprendizado, ela aponta ainda que há em sua turma 

um aluno autista, no entanto este não tem a acompanhante que necessita, havendo 

assim falha no ato de educar. 

A professora disse que todos os dias o conteúdo de leitura e escrita é 

desenvolvido na sala de aula, pois na creche tem-se uma rotina que é aplicada antes 

do conteúdo principal (jornalzinho, chamadinha, previsão do tempo, quantos somos), 

citou também que utiliza livros que contenham leituras pequenas, poemas e 

parlendas. 

A educadora relata que para incentivar a leitura é preciso usar livros que 

tenham imagens e que ao ler a professora use o dinamismo, pois 

 
A função do educador não seria precisamente ensinar e ler, mas a de criar 
condições para o educando realizar sua própria aprendizagem, conforme 
seus próprios interesses, necessidades, fantasias, segundo as dúvidas e 
exigências que a realidade lhe apresenta. (MARTINS 1984, p.34) 
 

Dessa maneira, o aluno amplia sua capacidade cognitiva e sua linguagem 

formando a percepção da aquisição da leitura tornando-se um leitor autônomo e 

eficaz. 

                                                             
3 Graduada em Pedagogia. Pós –Graduada em Libras, Educação Inclusiva e Especial. 

Professora da Creche Municipal Anita Meneses dos Santos. 
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A docente incrementa que esse ato necessita da contribuição dos pais, porém 

alguns não buscam acompanhar o desenvolvimento dos filhos, a parceria entre escola 

e família é de extrema importância. O incentivo em casa amplia o conhecimento em 

sala de aula. Conforme Freire (2008). 

 
Se é praticando que se aprende a nadar, se é praticando que se aprende a 
trabalhar, e praticando também que se aprende a ler e a escrever. Vamos 
praticar para entender e aprender para praticar melhor. (FREIRE, 2008 p.47) 
 

Através das entrevistas realizadas foi percebida a importância de obter as 

informações sobre a temática e a interação dos membros da instituição em relação ao 

tema trabalhado. 

No dia 15 do mesmo mês, foi feita a observação na sala de aula, a educadora 

faz a acolhida e os alunos sentam para iniciar a aula, exceto o aluno com deficiência. 

Após, todos cantarem a música de “bom dia”, a professora iniciou um diálogo e os 

alunos diziam como passaram a tarde, noite e como está o tempo naquele momento, 

logo em seguida foi feito a chamadinha de forma que esteve inserido o conteúdo do 

dia (letra inicial do nome), foram colocados no chão uma plaquinha com letras, a cada 

nome falado o aluno pegava a letra do seu nome. 

Os procedimentos empregados foram significativos para o aprendizado da 

leitura dos alunos, os mesmos mostraram que já reconhecem a letra, deste modo 

notou-se que a educadora teve um bom desempenho no desenvolver da atividade. As 

09:30 hs, a turma cantou a música “Hora do lanche” e se deslocaram para o pátio para 

lanchar. 

As 10:00 hs, iniciou-se a contação da história “João e Maria” contada pelas 

professoras, às mesmas utilizaram materiais lúdicos como: Casinha de isopor e 

fantoches representando os personagens. Ao retornarem à sala foi trabalhada uma 

atividade de pintura e colagem de alimentos saudáveis ou não.  

As 11:25 hs, foi organizada uma fila e a turma direcionou-se ao banheiro para 

lavar as mãos, após iniciaram a oração e seguiram para o pátio, aonde fazem as 

refeições, a creche não tem refeitório, porém contem mesas adequadas para esses 

momentos. Logo depois do almoço é hora de organizar as mochilas dos que irão pra 

suas casas ao meio dia, uma vez que os outros permanecem na instituição por tempo 

integral.  

Por ter-se realizado observação não-participante, as pesquisadoras não 

interviram nas situações analisadas. A estrutura oferecida pela Instituição é de 
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excelente qualidade, foi verificado que na sala de aula e na brinquedoteca contém 

elementos que estimulam a leitura e a escrita como: Fantoches, livros, contação de 

história entre outros, e a docente utiliza os mesmos no desenvolver das aulas, 

favorecendo um ensino dinâmico e eficiente. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A pesquisa apresentada mostrou a importância da leitura e escrita para o 

desenvolvimento psíquico e motor, estimulando a aprendizagem do aluno. Através 

deste trabalho tornou-se evidente que a professora da Creche em questão utiliza a 

ludicidade para trabalhar o conteúdo de leitura e escrita, mostrando que as mesmas 

são instrumentos necessários e úteis para a aprendizagem do aluno, em que o mesmo 

venha perceber que a escola é um ambiente acolhedor, agradável, significativo e 

facilitador da construção de novos conhecimentos. 

Assim, entende-se que foi atingido o objetivo principal, reafirmando que as 

práticas de ensino da leitura e escrita devem ser um processo contínuo, tornando o 

aluno um sujeito crítico, transformador, participativo e capaz de enfrentar os desafios 

que a vida lhe proporciona. 

Desta forma, o educando desenvolve o vocabulário, sua capacidade de 

expressão e de linguagem, desde então a criança mesmo antes de ser inserida na 

escola é considerada uma leitora, porque o seu convívio familiar e social lhe 

proporciona um conhecimento e uma leitura de mundo. 

É possível afirmar que ler e escrever requer uma orientação criativa e 

compreensiva do professor, para que o aluno aprenda com dedicação e prazer na 

construção da leitura e escrita. Reconhecendo a realidade da criança, levando em 

consideração o seu conhecimento prévio, o incluindo nas diversas maneiras de 

atividade de leitura e escrita. 

Sendo assim, o educador deve atuar como facilitador da relação do aluno com 

a leitura e escrita, visando que esses procedimentos e práticas irão permear essa 

inclusão pois é através de seus experimentos que o aluno torna-se leitor. 

Por fim, espera-se que este trabalho contribua para outras pesquisas sobre o 

tema descrito, possibilitando aos profissionais da área de Educação Infantil um maior 

entendimento sobre o processo da construção do hábito de ler e escrever desde as 
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séries iniciais, para deste modo caminharmos todos para a construção de uma 

educação de qualidade. 
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ANEXOS 

 
ANEXO A – CRECHE MUNICIPAL ANITA MENESES DOS SANTOS 
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ANEXO B – PARTE INTERNA DA CRECHE 
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ANEXO C – ATIVIDADES EM SALA DE AULA 
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ANEXO D – CONTAÇÃO DE HISTÓRIA 
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ANEXO E – ARTEFATOS 
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