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RESUMO 

 

Este artigo vem mostrando que a leitura e escrita é ímpar pra todos, pois possibilita a socialização, 
deixando evidente a grandeza que é trabalhar as mesmas em sala de aula para obter uma formação 
intelectual, cognitiva e social do aluno. Assim tem como título Leitura e escrita uma análise sobre sua 
importância para a aprendizagem na educação infantil. Trazendo como problema: Qual a importância 
da leitura e escrita para a aprendizagem na Educação Infantil? Tem como objetivo geral Refletir sobre 
a importância da leitura e escrita na Educação Infantil; como específicos: Compreender a Educação 
Infantil como espaço de aprendizagem; Refletir sobre a importância da formação de professores para 
trabalhar na Educação Infantil e Discorrer sobre a prática da leitura e da escrita na Educação Infantil. 
O artigo foi dividido em três subtítulos: Educação Infantil: um espaço para aprender; Formação de 
professores e o ensino da leitura e da escrita e As práticas da leitura e escrita na educação infantil. 
Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, cuja opção metodológica foi bibliográfica, onde 
se buscou aprofundamento na temática em questão por meio de leituras, análise e reflexões da 
produção de vários autores que abordam esse tema, como Soares (2009), Freire (2014) e outros. 
Concluímos esse trabalho afirmando que a leitura e a escrita exercem um papel essencial na 
formação do aluno.  
 
 
Palavras-chave: Leitura. Escrita. Estratégias. Crianças. Professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This article has shown that reading and writing is unique for all, because it makes possible the 
socialization, making evident the greatness that is to work with them in the classroom in order to 
obtain an intellectual, cognitive and social education for the students. Thus, it is entitled “Reading and 
Writing: an analysis of their importance for learning in early childhood education”. The issue is: What is 
the importance of reading and writing for learning in Early Childhood Education? The main objective is 
to reflect on the importance of reading and writing in Early Childhood Education, and the specifics are 
to comprehend the Early Childhood Education as a learning space; to reflect on the importance of 
teacher training to work in Early Childhood Education and to discuss the practice of reading and 
writing in Early Childhood Education. This article is divided into three sections: Child Education: an 
environment to learn; Teacher training and reading and writing teaching; and The practices of reading 
and writing in Early Childhood Education. It is a qualitative research, with a bibliographical 
methodological approach, where we sought to deepen the subject matter through readings, analysis 
and reflections of the production of several authors that approach this theme, such as Soares (2009), 
Freire (2014) and others. We conclude this work by claiming that reading and writing play an essential 
role in the education of the students.  
 
 
Keywords: Reading. Writing. Estrategies. Children.  
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INTRODUÇÃO  

 

O artigo aqui apresentado teve como proposta aprofundar-se no estudo 

bibliográfico, investigando sobre a problemática da leitura e da escrita na Educação 

Infantil. Esse processo de aquisição da leitura e escrita vem acontecendo de 

maneira antecipada, ler e escrever passaram a ser indispensáveis nos dias atuais, 

apesar de não ser o suficiente para a formação do indivíduo. A Educação Infantil é 

uma etapa relevante na medida em que proporciona a criança desenvolver-se 

integralmente em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Faz-se 

necessário entender como as crianças aprendem a linguagem escrita e oral.  

A pesquisa apresenta, enquanto objetivo geral busca investigar as práticas de 

leitura e como esta poderá contribuir na melhoria da habilidade de interpretação de 

texto oral e escrito, e consequentemente, na formação de discentes leitores, críticos 

e pensantes na sociedade atual, especificamente objetiva: Compreender como é a 

prática de leitura e escrita na educação infantil; Identificar as estratégias utilizadas 

para desenvolver hábitos de leitura e escrita nos alunos na educação Infantil e 

Compreender a necessidade dos alunos tornem-se leitores e escritores proficientes 

na Educação Infantil. Dessa forma, foi feito um estudo bibliográfico buscando 

analisar qual a contribuição da escola para o processo de formação da criança, pois 

esta necessita de orientação adequada de maneira que possibilite uma 

aprendizagem saudável e significativa.  

Neste sentido, o artigo foi dividido em três subtítulos: Educação Infantil: um 

espaço para aprender; Formação de professores e o ensino da leitura e da escrita e 

As práticas da leitura e escrita na Educação Infantil. Sendo assim, cabe ao educador 

interagir com as crianças, orientar sua aprendizagem, bem como atendê-las de 

forma adequada, respeitando sua forma de ser, agir e pensar. É fundamental que o 

educador oportunize experiências estimuladoras que possibilitem a criança construir 

seu próprio conhecimento, considerando suas características e diferenças étnicas, 

religiosas, econômicas e todas as suas necessidades específicas. Portanto, cabe ao 

professor de ensino infantil considerar que as crianças são diferentes entre si, 

sugere-se então que seja proporcionada uma educação baseada em condições de 

aprendizagem que as respeitem como pessoas singulares, pois, de fato sempre será 

uma troca de conhecimentos mútuos e isso é riquíssimo. 
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É importante salientar que ao verificar a realidade, percebe-se que nem todos 

os alunos são iguais tanto no modo de aprendizagem, quanto em suas motivações, 

condições ambientais, financeiras e etc. Sabemos que toda criança já possui um 

prévio conhecimento que traz consigo e será aperfeiçoado na escola. Esse 

conhecimento não deve ser ignorado pelos professores. Assim, esse indivíduo não 

deve ser reprimido de suas habilidades, pois implicará de forma negativa na 

aprendizagem. 

É preciso ter consciência que o saber se forma a partir do nascimento e se 

prolonga por toda a vida tendo muitas influências, especialmente do meio em que se 

vive. A criança começa a diferenciar as coisas e suas representações através de 

desenho, imitações, faz-de-conta e através da própria oralidade. A aptidão pela 

leitura deve ser incentivada desde cedo, pois, dessa forma, tendo incentivo tanto por 

parte dos pais quanto dos professores, eles despertarão a alegria e o prazer pela 

leitura, tornando-se leitores eficientes. A educação atua como mecanismo de 

promoção social que depende do acesso à escolarização e do desempenho dos 

estudantes. Sendo que quando a criança é alfabetizada adequadamente, a mesma 

consegue organizar suas ideias e progredir na leitura e escrita facilitando assim o 

processo de ensino e aprendizagem, além de facilitar a socialização da criança com 

o seu meio. 

 

1 EDUCAÇÃO INFANTIL: UM ESPAÇO PARA APRENDER  

 

A leitura e a escrita são dois processos distintos, mas que devem se fundir 

para que a criança tenha uma alfabetização excelente. Não é aprender a decodificar 

o código linguístico mais saber para que ele serve e como usá-lo no dia a dia.                                                                                                                               

Na educação podemos trabalhar com a leitura e a escrita de forma prazerosa, pois é 

um espaço que necessita muito do lúdico dentro do que está sendo trabalhado para 

que a aprendizagem aconteça com eficácia. Como podemos, então, oferecer leitura 

e escrita para as crianças? 

A pesquisadora e professora Magda Soares (2009) relata que as atividades 

comuns na Educação Infantil são os rabiscos, desenhos, brinquedos e jogos 

normalmente não são consideradas atividades alfabetizadoras, mas elas já estão 

incluídas nesse processo.                                                                                                                                                                                                                                      
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A frase inicial da aprendizagem da língua escrita, constituindo 
segundo Vygotsky, a pré-história da linguagem escrita: quando 
atribui a rabisco e desenhos ou a objetos a função de signos, a 
criança está descobrindo sistemas de representação que é a língua 
escrita. (SOARES, 2009. p.1). 
 
 

Portanto, as atividades em que as crianças fazem rabiscos e dizem o que elas 

representam, já entenderam o conceito que mais tarde necessitarão na leitura e 

escrita. Além disso, as vivências, de representações semióticas segundo Vygotsky 

(apud SOARES, 2009. p. 1). São operações cognitivas abstratas no processo de 

conscientização da escrita com o sistema de representação, ou seja, na Educação 

Infantil quando associa aos rabiscos, desenhos, ou a objetos, como os brinquedos 

feitos de materiais recicláveis a função de signos ela já está descobrindo o sistema 

de representação que mais tarde ajudara na compreensão do sistema de 

representação se sons e signos que é a língua escrita.  

Segundo Soares (2009) pesquisas feitas pesquisadoras Teberosky e Ferreiro, 

afirmaram que as crianças da faixa etária de 4 aos 6 anos, alunos da Educação 

Infantil sendo bem orientados e recebendo o incentivo por meio de atividades lúdicas 

e adequadas, evoluem rapidamente em direção ao nível alfabético. Atividades que 

são trabalhadas na alfabetização na Educação Infantil que auxiliam o avanço da 

criança de acordo com Soares: 

Escrita espontânea, observações da escrita do adulto, familiarização 
com as letras do alfabeto, contato visual frequente com a escrita de 
palavras conhecidas, sempre de um ambiente no qual estejam 
rodeados da escrita com diferentes funções: calendário, lista de 
chamada, rotina do dia, rótulos de caixas de material didáticos. 
(SOARES, 2009, p. 1). 
 

 

A consciência fonológica é essencial para a compreensão do princípio 

alfabético que pode ser trabalhado com atividades com as parlendas, cantigas, 

músicas, poemas, poesias. O método é conhecido e bastante utilizado, pois desse 

modo às crianças podem perceber os sons das palavras, principalmente de palavras 

com sons iguais ou diferentes. Além do mais, se a criança não tiver um bom 

desempenho nesse aspecto, ela terá dificuldades para se alfabetizar, por isso é 

muito válido que todos fiquem por dentro que de que a consciência fonológica é uma 

capacidade metalinguística, que se refere à consciência de que a linguagem falada 
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pode ser dividida em várias unidades, ou seja, a frase pode ser dividida em palavras, 

as palavras em sílabas e as sílabas em fonemas. 

Importante dizer que a consciência fonológica antevê qualquer método de 

alfabetização. Esse aspecto é relevante, pois muita gente pensa que para a criança 

aprender a ler e a escrever, basta apenas ensinar as letras soltas. Entretanto, o som 

das letras não é garantia de aprendizado. As crianças podem apresentar diversas 

dificuldades na hora de ler e escrever, pois pais e professores pensam que dando 

letras as crianças aprendem a ler e escrever sozinhos, não é assim. A letra é 

somente um aspecto que a criança aprende. 

Portanto, músicas, parlendas, versos, rimas de poema, poesias podem ser 

trabalhados na Educação Infantil, essas atividades podem ser oferecidas para 

qualquer idade. Soares (2009) aponta que “[...] jogos voltados para o 

desenvolvimento da consciência fonológica, se realizados sistematicamente na 

educação infantil, cria condições propicias é, inclusive, necessárias para apropriação 

do sistema alfabético.”. (SOARES, 2009, p. 1). 

Com a contação de história frequente para a criança, Soares (2009) comenta 

que é uma das principais atividades de letramento na Educação Infantil. Pois é 

através de ouvir histórias, que as crianças são direcionadas aos conhecimentos e 

habilidades para uma significativa inclusão do mundo escrito. 

As crianças precisam folear livros para se familiarizar com os diversos tipos 

de gênero literários e escritos. Paz, Mariotti, e Knetsch (2009), em seu artigo sobre 

leitura na educação infantil, pesquisaram sobre o uso dos livros para a iniciação das 

crianças ou uso da leitura e da escrita. As autoras comentam que muitos 

professores têm receio de deixar que as crianças pequenas manuseiem os livros, 

pois podem danificar. Porém, no mesmo trabalho destacam que: 

 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil-RCNEI 
ressalta a importância do manuseio de material de texto (livros, 
jornais, cartaz, revista, etc), pelas crianças, uma vez que ao observar 
produções escritas a criança vai conhecendo de forma gradativa  as 
características formais da linguagem. (PAZ, MARIOTTI, KNETSCH, 
2009, p.1). 
 
 

Elas continuam ainda que é interessante quando uma criança folheia um livro, 

imite sons faz gestos como se estivessem realmente lendo um texto. A criança só 

construirá conhecimentos acerca da leitura se estiver inserida em um ambiente 
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favorável ao letramento que a possibilite presenciar e participar de situações de 

iniciação de leitura, permitindo que a criança pegue o livro e faça o manuseio, 

descobrira o que está escrito do que é desenho, percebem que aquelas letras são 

as palavras da história e se motivam a querer saber ler o que está escrito naquela 

página.  

Para Soares (2009), esta atividade é importantíssima para criança, pois: 

 

[...] leva a criança a se a família rezar com a materialidade do texto 
escrito: conhecer o objeto livro ou revista, descobrir que as marcas 
nas paginas – sequencias de letras –esconde significados texto e 
que são “para ler,” não não as ilustrações, que as paginas são 
folheadas da direita para a esquerda, que os texto são lidos da 
esquerda para a direita e de cima para baixo, que os livros tem um 
autor, ilustrador, editor, tem capa e lombada [...] (SOARES, 2009, p. 
1). 
 
 

Assim, eles se familiarizam com a escrita propriamente dita, com as histórias 

a criança enriquece o seu vocabulário e o desenvolvimento de habilidades e 

compreensão do texto. Nas horas que o professor fizer uma interpretação oral ou 

escrita (desenhos) da história, com a criança da Educação Infantil, estará 

trabalhando as habilidades que logo em seguida serão transferidas para a leitura 

autônoma, a criança terá capacidade de interpretar textos com anos posteriores com 

excelência e precisão.  

 

2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O ENSINO DA LEITURA E DA ESCRITA 

 

O professor atuante necessita estar preparado para formar seres pensantes, 

neste caso o mesmo precisa ter estratégias para assim fazê-lo. É de suma 

importância que esse profissional busque aperfeiçoamento sempre e tenha uma 

formação continuada, desta maneira ele estará preparado para transmitir seus 

conhecimentos aos alunos, e obterá bons resultados nas práticas com as crianças. 

Para que o professor seja este individuo competente e para que compreenda como 

a criança se relaciona com esse conhecimento, ele precisa ter este espaço formativo 

ao seu favor. Passando com clareza seus conhecimentos através da leitura e 

escrita.  
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É primordial que o professor compreenda que para as crianças os primeiros 

anos numa escola são de fato pontos de partida para se tornarem seres mais 

autênticos e destemidos em relação ao aprendizado escolar e em qualquer situação 

por toda sua vida. Estão lidando com vida e vida é processo, é inovando e 

valorizando as práticas de leitura e escrita que fará com que as crianças se tornem 

seres competentes, críticos e, sobretudo seguros de si. “Saber que ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou 

a sua construção”. (FREIRE, 2014 p. 47). 

Segundo Freire (2014), o professor não é um ser que irá transferir o que sabe, 

mas sim abrir leques, oportunidade e curiosidade no aluno para que o mesmo possa 

ter vontade de conhecer o novo, o educador abre caminhos para que seus alunos 

possam buscar aprender coisas novas sempre, ele é um mediador do aprendizado, 

ele deve instigar o aluno a buscar o conhecimento, para isso ele é o primeiro 

exemplo, uma vez que o próprio também o faz e faz com excelência.  

O educador precisa ser um testemunho, não se pode apenas falar bonito e/ou 

citar exemplos, mas sim ser o exemplo, viver o que ensina, ou seja, ensinar a leitura 

e escrita vivenciando isso com seus alunos e se aprimorando em cursos de 

formação. Vale ressaltar que nunca se sabe tudo, nunca se está pronto, sempre há 

a possibilidade de apreender algo, sempre há algo a aprender, a se aprimorar, o 

educador tem que se atualizar sempre até porque não irá permanecer sempre com a 

mesma turma, pode até permanecer com a mesma série, então cada ano muda os 

alunos, sua idade vai mudando, a série a mesma, mas os conteúdos não serão os 

mesmos, como manter a mesma maneira de passar seus ensinamentos? Não pode, 

por isso faz-se necessário que o mesmo tenha sempre vontade, disponibilidade e 

interesse em buscar novas formações, a leitura transfora o ser, dá densidade, faz o 

ser mais adequado ao mundo, o torna substantivo, sobretudo melhores exemplos 

para outros.  

Se o professor gosta e mostra aos seus alunos isso, sem dúvidas serão 

copiados. Freire (1993) diz que o professor precisa estar conectado com o aluno de 

maneira que entenda que seu aluno também pode lhe ensinar algo, assim será uma 

troca de conhecimento, na qual o aluno aprende com o professor e o professor com 

o aluno. Professores são formadores de opiniões, precisam estar preparados para 

as indagações e as inquietações de seus alunos e isso requer conhecimento, 

preparação e aperfeiçoamento. É uma profissão que exige curiosidade, competência 
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e comprometimento. “Quando a prática é tomada como curiosidade, então essa 

prática vai despertar horizontes de possibilidades [...]” Esse procedimento faz com a 

que a prática se dê a uma reflexão e crítica. (FREIRE, 1993 p. 40). 

Entende-se, portanto, que o professor esteja sempre em processos de 

formação, o professor curioso é o professor que busca melhoria para si, sobretudo 

para seus alunos. Aquele educador que busca conhecimento que busca estar 

preparado para as indagações de seus alunos é o educador apto para estar em sala 

de aula, é o mediador pronto para formar seres capazes de evoluir na vida, precisa-

se de professores que possam criar estratégias a fim de realizar as mudanças 

curriculares necessárias e repensando no processo de ensino-aprendizagem que 

não envolve somente o aluno, mas também o próprio professor.  

Freire (1996), afirma que a leitura e escrita devem ser mais que um dever, 

deve ser um prazer para o professor, pois faz com que ele tenha autonomia em sala 

de aula, que ele fale sobre qualquer assunto com propriedade e excelência. É 

preciso estar bem seguro do que se ensina, assim, os alunos terão vontade de 

aprender e estarão seguros para questionar sobre qualquer dúvida.  

 

Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar-
aprender, participamos de uma experiência total, diretiva, política, 
ideológica, gnosiológica, pedagógica, estética e ética, em que a 
boniteza deve achar-se de mãos dadas com a decência e com a 
serenidade (FREIRE, 1996, p. 26).  
 
 

Professores comprometidos eticamente com o seu exercício da profissão de 

educador é capaz de permitir aos seus alunos a esperança em acreditar na 

capacidade de aprender, o docente transmite ao aluno a vontade progressiva de 

conhecer ao outro e a si mesmo, fazendo com que ele perceba sua capacidade de 

apreender o que quiser basta ter vontade, curiosidade e persistência. O educador 

com muita serenidade e clareza pode transmitir ao aluno uma segurança ímpar, pois 

o aluno tem seu professor como principal exemplo, neste caso ele é seu mediador e 

precisa agir com decência e muito amor, podendo também não saber responder a 

todas as perguntas dirigidas a ele, mas pode ser sábio e sincero ao aluno lhe 

dizendo que irá trazer a resposta ou então buscar junto ao mesmo.  

Desta forma, ele fará com que o aluno perceba que seu professor é uma 

pessoa que também está aprendendo e gosta de fazê-lo, também é um bom 
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exemplo. O mundo da leitura e escrita é muito amplo e divertido, possibilitando 

várias maneiras de ensinar e aprender. Quanto mais criticamente se busca 

aprender, se constrói e reconstrói para si e para o outro, ou seja, o professor que 

busca se aprimorar, adentrando profundamente em conhecimentos mais amplos na 

leitura e na escrita ele passa para seus alunos todo um saber a aprender 

aprendendo.  

São essas sucessões de processos reflexivos que devem permear a relação 

docente em sala de aula. Os educadores devem ser aqueles profissionais 

comprometidos com a transformação social, a emancipação e a autonomia, 

tornando seus alunos mais sensíveis ao exercício profissional nas escolas, fazendo 

com que sintam prazer em ler e escrever, não o faça apenas por achar que é uma 

obrigação escolar, mas sim faça por prazer, sobretudo com a certeza do aprender, 

pois a leitura e escrita enriquecem o ser humano por toda sua vida.  

Vivemos em uma sociedade caracterizada pela comunicação oral e escrita, a 

leitura faz com que o indivíduo esteja mais envolvido e/ou tenha mais facilidade de 

envolver-se nas práticas sociais, por isso, é fundamental que esse aprendizado e 

costume se desenvolvam desde a infância. Sendo assim, consonante às Diretrizes 

Curriculares para Educação Infantil: 

 

Têm se mostrado prioritárias as discussões sobre como orientar o 
trabalho junto às crianças de até três anos em creches e como as 
assegurar práticas junto às crianças de quatro e cinco anos que 
prevejam formas de garantir a continuidade no processo de 
aprendizagem e desenvolvimento das crianças, sem antecipação 
de conteúdos que serão trabalhados no ensino Fundamental. 
(BRASIL, 2010).  
 
 

Deste modo, compreende-se que essa vivência da criança em sala de aula na 

sua infância seja uma passagem bem significativa na qual a mesma seja sólida de 

maneira positiva, assim, a mesma se desenvolverá por meio da interação com a 

professora, colega e escola como um todo. Desta maneira, formará um sujeito capaz 

de estabelecer relações em uma sociedade letrada. Fazendo uso da leitura e escrita 

mostrando-se um cidadão com uma formação significante. 
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3 AS PRÁTICAS DA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9394/96) consta 

que a educação é um direito da criança, assim cabe ao Estado e a família garantir 

esse direito, tendo a Educação Infantil como a primeira etapa da educação básica. 

Afirma o artigo 29, que: 

 

A educação infantil, primeira etapa da educação básica tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de 
idade em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade. (BRASIL, 
1996). 
 
 

Perante a isso, vemos que a Educação Infantil é a primeira etapa para o 

aprendizado e é voltado todo o ensino básico para a escrita e leitura, assim, 

iniciando o processo de alfabetização da criança, ou seja, é nessa fase que deve ser 

iniciado e incentivado o despertar da imaginação para a leitura e a escrita. Existem 

algumas etapas que a criança vivencia durante o processo de aquisição da 

linguagem e da escrita, assim existem alguns fatores que podem influenciar os 

avanços ou atrasos nesse processo. Por isso é importante que na Educação Infantil, 

os indivíduos sejam envolvidos em situações pertinentes ao seu cotidiano, que 

possa cultivar as relações entre o emprego do sistema escrito com a coordenação 

do mundo em que vive.  

A todo instante e de diversas maneiras acontece a aprendizagem da escrita e 

da oralidade, tendo assim uma ampla visão sobre o assunto, não podendo ser 

padronizada nem antecipada para uma determinada etapa escolar. Portanto, o 

processo da linguagem oral e escrita se desenvolve e inicia a partir do momento em 

que a criança tem propriedades concretas para refletir a respeito da língua escrita e 

do seu modo de representação. 

Como afirma Oliveira:  

 

[...] Como a escrita é uma função culturalmente mediada, a criança 
que se desenvolve numa cultura letrada está exposta aos diferentes 
usos da linguagem escrita e a seu formato, tendo diferentes 
concepções a respeito desse objeto cultural ao longo de seu 
desenvolvimento (OLIVEIRA, 2004, p. 68). 
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Com isso, Oliveira relata que o processo de apropriação do sistema de escrita 

alfabético é continuado e iniciado bem antes da criança entrar na escola, sendo que 

as práticas da linguagem escrita na Educação Infantil podem acontecer por meio de 

atividades de memorização com exercícios de prontidão, desconsiderando as 

capacidades cognitivas da criança como um sujeito ativo, aprendendo por meio da 

interação com o meio social em que está fixado.  

De acordo com o ponto de vista de Ferreiro (2003, p. 25): “[...] aplicações de 

esquemas de assimilação ao objeto de aprendizagem; são formas de interpretar e 

compreender o mundo das coisas. Existe um sujeito que conhece e que para 

conhecer emprega mecanismos de aprendizagem”. Assim, a obtenção da linguagem 

escrita confirmou a existência de tais mecanismos que se encontram presentes no 

sujeito que aprende, essas estruturas surgem da interação com o sistema escrito, 

assim o aluno interpreta o que recebe transformando a escrita. 

Lembrando que as crianças primeiramente participam da comunidade da 

família e que elas podem ter acesso limitado a experiências de leituras e escritas por 

vários motivos, então ao entrar na Educação Infantil esses conhecimentos podem 

ser ampliados e modificados, pois, o desenvolvimento da consciência fonológica e 

que a criança tenha acesso à cultura escrita é muito importante. 

Ferreiro ressalta como a consciência fonológica é adquirida: 

 

Desde pequenos, participamos naturalmente de jogos em que cada 
sílaba corresponde a uma palma, por exemplo. A única divisão que 
não surge naturalmente no desenvolvimento é em unidades menores 
que uma sílaba, ou seja, em fonemas. Um adulto analfabeto e uma 
criança analfabeta não conseguem fazer isso de maneira 
espontânea. Quando eu adquiro a linguagem oral, tenho uma certa 
capacidade de distinção fônica, senão não distinguiria pata de bata 
(FERREIRO, 2003, p. 28). 
 
 

Portanto, a aprendizagem de uma criança principalmente quando se refere à 

linguagem oral e escrita na Educação Infantil deve gerar no aluno um conhecimento 

que permita a criar, interpretar e viver os mais modificados tipos de edificação de 

uma identidade autônoma, demonstrados de forma lúdica e prazerosa. 

A mediação dos professores nesse contexto é de suma importância, pois eles 

conduzem as crianças a cogitarem sobre as palavras que estejam dentro do 

contexto dado em aula, assim as crianças despertam-se para os aspectos sonoros 

da fala e da escrita, favorecendo sua aprendizagem. Sendo que as brincadeiras, os 
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jogos, a música, a dança, passeios na escola ou fora dela são recursos que podem 

favorecer uma aprendizagem expressiva, sendo explorados na Educação Infantil ou 

com as crianças dessa faixa etária. 

O contato com livros é outro recurso escrito, que faz com que o aluno 

favoreça um aprendizado melhor na leitura quanto na escrita, pois ele vai 

visualizando as formas como as letras se completam e percebendo como elas se 

encaixam, tanto em uma leitura escrita como na narrada. Sendo assim, os 

professores poderão iniciar atividades orais, através das práticas de contação de 

histórias ou em qualquer outra atividade com a oralidade podendo de tal modo estar 

trabalhando a linguagem e o pensamento dos seus alunos. Segundo Aquino, é: 

 

[...] através da leitura do professor ou de outra pessoa alfabetizada 
as crianças adquirem um conhecimento sobre a linguagem que se 
escreve e sobre os diferentes gêneros textuais, antes mesmo de 
estarem alfabetizados, e é esse conhecimento que a escola precisa 
promover e que muitos ainda não priorizaram, porque, queiram ou 
não, continuam reduzindo a noção de alfabetização ao aprendizado 
do sistema de escrita alfabética (AQUINO, 2007, p. 04). 
 
 

Portanto, esses momentos de contação de histórias estarão contribuindo para 

a aprendizagem da leitura e da escrita, sendo que os pedagogos precisam estar 

bem planejados para realização desses momentos em sala de aula, pois essas 

atividades tem um grande valor principalmente na Educação Infantil. A influência 

mútua com materiais escritos consente que as crianças possam reelaborar suas 

hipóteses de escrita, envolvendo-as em um ambiente rico em experiências para 

favorecer o desenvolvimento dessa habilidade. 

 

4 METODOLOGIA 

 

A metodologia é uma abertura para alcançar o objetivo desejável, por meio de 

várias ferramentas sendo lógicas ou cientificas, supondo que cada área tem seu 

próprio método. Severino (2000, p.18) define Metodologia como: 

 

[...] 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 
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ciência, nas artes ou na filosofia, o que, afinal, é o objetivo intrínseco 
do ensino e da aprendizagem universitária. (SEVERINO, 2000, p. 
18). 
 
 

Assim, essa pesquisa foi desenvolvida, obtendo as respostas as necessárias 

e compreensivas para nosso entendimento. Para a elaboração deste artigo as 

pesquisadoras utilizaram como principal método a leitura, no qual as mesmas 

adquiriram novas informações para desenvolver essa busca e conhecimento para 

adentrar nesse assunto enriquecedor que é a leitura e escrita na Educação Infantil. 

As escritoras Marconi e Lakatos (2007) mencionam que: “É necessário ler 

muito, continuada e constantemente, pois a maior parte dos conhecimentos é obtida 

por intermédio da leitura: ler significa conhecer, interpretar, decifrar, distinguir os 

elementos mais importantes dos secundários [...].”. (2007, p. 19). Portanto, fica 

evidente nesta citação mencionada que é de suma importância e necessária a 

leitura para concretização de qualquer trabalho.  

Desenvolvido por meio de uma pesquisa bibliográfica, através de estudos, 

aprofundamentos em informações necessárias para a preparação da mesma 

consistiu em materiais como: livros teóricos e artigos. Segundo Vergara (2005, p. 47-

48) “A pesquisa bibliográfica é o estudo sistematizado desenvolvido com base em 

material publicado em livros, revistas, jornais e rede eletrônica, isto é, material 

acessível ao público em geral”.  

Buscamos amparo em Gil (2002, pg. 17), que define pesquisa como sendo 

"[...] o procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar 

respostas aos problemas que são propostos". Diante disso, é possível admitir que, a 

partir do momento que um pesquisador se propõe a fazer uma pesquisa, ele está 

querendo trazer as informações de uma determinada sociedade ou área de 

conhecimento, um resultado ou um esclarecimento de um problema pré-definido. 

Entende-se que desenvolver o gosto pela leitura e escrita é um processo 

demorado e deve ser trabalhada interativamente com as demais disciplinas do 

currículo, como também a colaboração familiar e da direção da escola, centrado em 

um apoio cultural e político vinculado com diversos ambientes interativos e 

científicos, como os de universidades e prefeitura local para que possa ampliar as 

formas e recursos econômicos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estímulo à leitura, a construção do objeto conceitual de ler, se faz ao longo 

dos anos escolares e fora dele também, especialmente com a participação da 

família da criança. É evidente que o incentivo deve ser compartilhado pela escola e 

pela família, pois se compreende que a educação familiar é à base de todo cidadão, 

a escola sozinha não faz milagres, assim ambas são cenários importantes neste 

assunto. 

Portanto, fica notável que existem várias formas de estimular as nossas 

crianças a leitura, e essas formas devem ser repassadas desde cedo, fazendo com 

que a mesma crie um apego e faça um uso diário a ela, só assim desenvolve um 

interesse e vira um hábito constante, aperfeiçoando-se na escola e durante a vida 

inteira. Terá um aumento favorável ao seu vocabulário às crianças que têm um 

aprendizado que envolva principalmente o ouvir histórias, que tenha um contato 

direto com o livro, certamente possa cada vez mais estar sendo estimulada a leitura 

e a escrita.  

Educadores que proporcionam pequenas doses cotidianas de leitura 

agradável, sem forçar muito o educando, mas com muita naturalidade, desenvolverá 

na criança um hábito que poderá acompanhá-la pela vida afora. O professor tem por 

meio, de como mostrar ao educando a ter prazer da leitura, pois se acredita que 

além de informar, treinar ou ensinar, o livro pode encantá-la. Cada ser precisa ter a 

chance de conhecer a grande magia que o livro proporciona ao nosso ser. Por fim, a 

literatura infantil é um extenso campo de estudos que exige da docência informação 

para saber adequar os livros aos garotos. 

Assim, com o resultado desta pesquisa, é compreensível a importância da 

leitura e escrita para o aprendizado na Educação Infantil. Salientando que os pais e 

professores juntos possam estar ensinando e educando seus alunos/filhos, mas 

cada um com seu desempenho e papel, e assim, juntos formando um todo. Diante 

disso, se faz indispensável o ler e o contar história de qualquer forma que for 

relatada na Educação Infantil, tornando assim os alunos em sujeitos leitores com 

afetividade e criando uma criança capaz de criar, imaginar e elaborar hipóteses. 
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