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Resumo: A presente pesquisa foi realizada em uma escola privada do Município de 
Palotina. O objetivo foi verificar como as professoras trabalham com a leitura nas 
séries iniciais, portanto a motivação para esse estudo se dá devido às indagações 
acerca de como a leitura pode influenciar no processo de ensino aprendizagem 
infantil, bem como entender como o ato de ler para uma criança pode impactar em 
sua vida. Acredita-se que o ato de ler pode auxiliar na compreensão das crianças 
sobre a igualdade social e o respeito com o próximo, além de proporcionar e estimular 
a criatividade, fazendo com que se desenvolvam cognitiva, ética e afetivamente. Para 
tanto foram entrevistadas professoras da Educação Infantil de uma escola particular 
para coleta de dados. A análise foi desenvolvida a partir da resposta das professoras 
de séries iniciais tendo como ponto de partida o papel da escola e dos professores 
como parte do processo de ensino e introdução à leitura.  
Palavras-chave: Leitura. Educação Infantil. Desenvolvimento.  

 

 

Reading in Early Childhood Education: a case study 

 
Abstract: The present research was carried out in a private school in the Municipality 
of Palotina. The objective was to verify how teachers work with reading in the early 
grades, so the motivation for this study is due to the questions about how reading can 
influence the process of teaching children's learning, as well as understanding how the 
act of reading for a child can impact your life. The act of reading can help children 
understand social equality and respect for others, in addition to providing and 
stimulating creativity, making them develop cognitively, ethically and affectively. In 
order to do so, early childhood education teachers from a private school were 
interviewed for data collection. The analysis was developed from the response of the 
teachers of the initial grades, having as a starting point the role of the school and the 
teachers as part of the teaching process and introduction to reading. 
Abstract: Reading. Child education. Development.  
 

 

                                                             
1 Acadêmica do 6º período de Pedagogia – Uespar/Facitec. 
2 http://lattes.cnpq.br/6540932739124267 
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1 INTRODUÇÃO 

É parte do dever da Escola reconhecer a importância da leitura na Educação 

infantil e incentivar a formação deste hábito. O desenvolvimento desse interesse faz 

parte de um processo longo, que necessita de muito incentivo e apoio, tanto na escola 

como em casa. Pensando nisso, foi proposta uma série de perguntas para as 

professoras de uma escola privada do município de Palotina, sobre o papel da escola 

e dos professores como parte desse processo. Portanto, almejou-se colher dados a 

partir de entrevista para análise em relação ao que as professoras tem a dizer sobre 

o tema: a leitura na educação infantil. 

Por meio do Projeto Politico Pedagógico da Escola é possível verificar a 

construção e estruturação da escola, na qual se busca a qualidade da educação. A 

proposta é uma escola de excelência, visando uma formação crítica e consciente, de 

modo que cuidar e ensinar andem juntos, levando sempre em conta a individualidade 

de cada criança. 

A escola busca ofertar um ensino de qualidade, em que a criança é reconhecida 

como um ser único com características próprias, um ser social que aprende desde o 

nascimento. A aprendizagem é dinâmica e a escola é marcada por ações interativas 

que proporcionam trocas recíprocas de respeito e aprendizagem entre todos.  

A partir do objetivo é possível refletir diversos questionamentos, pois o tema é 

abrangente e engloba diversos personagens, como professores, escola como um 

todo, estrutura, entre outros. Pensando nisso, a entrevista foi elaborada, seguindo um 

roteiro previamente definido, com o objetivo de entender como a leitura é trabalhada 

e como influencia no processo de aprendizagem das crianças.  

As perguntas surgiram a partir das dúvidas das acadêmicas do curso de 

Pedagogia, que, com todos os conteúdos trabalhados acerca da importância da 

leitura, aprofundaram-se no assunto, o que propiciou inúmeros questionamentos 

acerca de como ela é trabalhada, onde, de que forma e como é feita em cada faixa 

etária.  Assim, foi realizada entrevista com professoras de uma escola privada do 

município de Palotina.  

A escola, onde foram realizadas as entrevistas, conta com 22 professoras na 

Educação Infantil. Destas foram entrevistadas 10 professoras. Almejou-se filtrar todas 

as respostas, reconhecendo suas diferenças e suas semelhanças, além de identificar 

as faixas etárias onde cada professora atua. As professoras não foram nomeadas 
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nesta pesquisa, deu-se a elas números de 1 a 10, conforme a sequência das 

entrevistas. 

 

2 A IMPORTÂNCIA DA LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 A importância da leitura é o ponto de partida dos questionamentos. Esse tema 

é muito presente no dia a dia da escola, trabalhar a leitura é sem dúvida o melhor 

caminho para um bom desenvolvimento infantil. (SILVA, 2018). 

A escola é responsável pelas indicações e incentivos relacionados à leitura, 

proporcionando experiências positivas no início da alfabetização. A família 
também é colaboradora em oferecer a criança o contato com o livro, 
incentivando e despertando o desejo da criança em conhecer a história. Os 
pais são considerados para alguns estudiosos como os primeiros leitores, 
uma criança que vê a família foliar um livro, não vai faltar força de vontade e 
iniciativa em conhecer o material explorado pelo seu ente familiar. (SILVA, p. 
15, 2018) 

   

Para Silva (2018), pensar em leitura é compreender que ela se faz presente na 

organização do convívio social como um todo, seja no ambiente escolar, seja nas 

atividades sociais e familiares. Interrogadas as professoras entrevistadas sobre a 

importância de ler, foi unânime que a leitura ajuda no desenvolvimento da imaginação 

de forma lúdica, auxiliando a criança na fala, leitura e escrita, além de incentivá-las a 

sonhar e ter curiosidade.  

A partir das leituras, as crianças conseguem ordenar cenas e contextos. 

Conforme Silva (2018) traz em sua pesquisa, a formação inicial, em relação a leitura, 

deve ser bem planejada e pensada para que no futuro as crianças possam colher bons 

frutos dessa dedicação, e não serem prejudicadas. Como coloca a professora 3, a 

leitura proporciona novos conhecimentos, novas experiências, amplia o vocabulário, 

permite a exploração do lúdico, da imaginação. 

 Quando questionadas acerca da faixa etária que cada professora trabalha a 

disposição ficou da seguinte forma: 

 

QUADRO 1 – FAIXA ETÁRIA DAS TURMAS 

professora 1  4 meses a 1 ano e 3 meses 

professora 2  1 ano e 2 meses 

Professora 3 1 ano e 4 meses a 2 anos 

Professora 4   2 anos 
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Professora 5  3 anos 

Professora 6 e 7  4 anos 

Professora 8  5 anos  

Professora 9 4 e 5 anos 

Professora 10  Não especificado  

Fonte: A autora (2022) 

  

Ao serem questionadas sobre os autores escolhidos para trabalhar a leitura 

com as crianças, visto que cada uma atende uma faixa etária diferente, e que somente 

duas professoras atendem a mesma faixa, foram obtidas as seguintes respostas: as 

professoras 1 e 2 utilizam histórias cantadas, fazem a leitura de músicas e histórias 

aleatórias e curtas. 

Ao mesmo tempo que a leitura entretém o bebê por meio da contação, das 

imagens e, algumas vezes, do formato do livro, ela também cria um ambiente 
rico em estímulos, o que colabora com o desenvolvimento do pequeno. 
(HELENA, p. 01, 2019) 

 

 Para Helena (2019) utilizar de diversas entonações de voz, para criar cada 

situação, faz com que a criança sinta mais interesse. Podem ser utilizadas também 

mímicas, gestos e demais movimentos para envolver a criança na história.  

 Já, a professora 3 utiliza revistas, pois contém histórias com imagens 

chamativas, para que as crianças possam desfrutar de texturas, imagens coloridas e 

ter contato com as palavras. As professoras 4, 5, 6 e 7 apostam em histórias clássicas, 

como A Chapeuzinho vermelho, O gato xadrez, Os 3 porquinhos, além de autores 

como Ziraldo e Maurício de Souza.  Segundo elas, essas histórias geralmente são 

curtas e de fácil entendimento, portanto são capazes de prender a atenção dos 

pequenos. Neste contexto, Helena (2019), diz que quanto mais variados os gêneros 

e tipos de livros, mais rica será a experiência das crianças.  

 As professoras 8, 9 e 10 afirmaram que também se utilizam de histórias e 

autores clássicos, porém enfatizaram que fazem adaptações para a idade que 

atendem.  

 Quando questionadas sobre os resultados que o incentivo à leitura traz, foi 

unânime que é positivo. Todas reconhecem que é importante que em casa os pais 

criem uma boa base, estabelecendo momentos para ler um livro com os pequenos. 

Segundo as professoras, fica perceptível em sala, as crianças que são incentivadas 

em casa, pois possuem uma fala mais desenvolvida, além de que a compreensão e 
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demais habilidades necessárias para sua evolução física e intelectual se destacam.

 Para Arana e Klebis (2015), a leitura tem o poder de desenvolver o intelecto e 

aspectos críticos das pessoas, fazendo com que no seu dia a dia elas possam se 

relacionar com seus meios internos e externos.  

Uma das formas de incentivar as crianças a lerem é apresentá-las a livros 

que estimulem o hábito de ler pelo prazer. A partir daí elencam-se diversas 
vantagens, como a de que elas conheçam mundos novos e realidades 
diferentes para que, desta forma, elas possam construir sua própria 
linguagem, oralidade, valores, sentimentos e ideias, essas tais, que a criança 
levará para o resto da vida. (ARANA; KLEBIS, p. 03, 2015). 

 

 Sendo assim, é possível verificar diversas possibilidades de aprendizado que 

podem ser desenvolvidas apenas com a leitura, um momento leve e divertido que 

pode mudar tanto a vida das crianças. (ARANA, KLEBIS, 2015). 

 A quarta pergunta feita a todas as professoras foi em relação às dificuldades 

enfrentadas no incentivo a leitura, o objetivo foi identificar quais fatores influenciam 

negativamente no interesse das crianças em ter este hábito.  

 

As dificuldades na aprendizagem da leitura e da escrita é um fato comum e 
frequente no cotidiano escolar, há sempre um fator determinante para o 
problema como: a família, o professor da série anterior, o governo, a miséria, 
os problemas de saúde e a promoção automática. Muitos desses fatores são 
responsáveis direta ou indiretamente pelas dificuldades de aprendizagem nas 
séries iniciais. (GOMES. SANTANA. SOLEDADE. .08. 2016) 

 

 A professora 1 disse que a maior dificuldade enfrentada é em encontrar e 

adaptar as histórias para a faixa etária, com a qual trabalha, por se tratar de bebês. 

Segundo ela, é muito difícil mantê-los focados por muito tempo, é preciso muito mais 

do que apenas a leitura de um livro, muitas vezes o bebê não vai se interessar apenas 

por isso.  

 As demais professoras entrevistadas apresentaram uma opinião unânime 

quanto a esta pergunta. Acreditam que, de forma geral, há pouco incentivo dos pais 

em casa. Muito raro presentearem os filhos com livros, realizarem leitura com os 

pequenos, geralmente o que oferecem são vídeos de histórias em celulares e 

televisão, por ser mais fácil o acesso. Abordam ainda, que tudo isso afeta a 

concentração das crianças, um hábito negativo que é levado para a escola, e por 

vezes acaba gerando uma aprendizagem incompleta.  
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Existem fatores determinantes na manutenção dos problemas de 
aprendizagem, entre eles, o ambiente escolar e contexto familiar. Quanto ao 
ambiente escolar, é necessário verificar a motivação e a capacidade dos 
educadores, a qualidade da relação professor-aluno-família, a proposta 
pedagógica e o grau de exigência da escola, que muitas vezes está 
preocupada com a competitividade e põe de lado a criatividade de seus 
alunos. Em relação ao ambiente familiar há casos em que a preocupação é 
com os resultados obtidos, podendo desenvolver na criança um grau de 
ansiedade prejudicando a aprendizagem adequada, assim facilitando que 
outras dificuldades ocorram. (GOMES; SANTANA; SOLEDADE, p. 08, 2016). 

 

 Acredita-se que a chave para reverter a competitividade e ansiedade seja a 

proposta de situações agradáveis e divertidas de leitura, de modo que as crianças 

realizem práticas que sejam interessantes para elas, a partir de histórias prontas ou 

inventadas. (GOMES; SANTANA; SOLEDADE, 2016) 

 O questionamento 5 é mais específico quanto ao papel da escola nesse 

incentivo a leitura. Objetiva-se que as professoras demonstrem como fazem, 

escolhem as histórias e quantas vezes utilizam a leitura nas aulas.  

 Novamente, é unânime que há uma rotina de leitura em ambas as faixas 

etárias, com visitas semanais a biblioteca, rodas de leitura na sala e também no 

ambiente externo da escola, há também o uso de objetos para manipulação e 

demonstração das histórias como fantoches, músicas etc.  

 

Percebe- se que a escola, depois da família, possui papel relevante como 
mediador entre o aluno e a leitura, devendo continuar, ampliar e sistematizar 
o processo iniciado no ambiente familiar na formação do gosto pela leitura. O 
professor também assume papel importante nesse processo através do 
incentivo da leitura dentro e até mesmo fora da sala de aula. Com isso, a 
família e a escola devem se conscientizar que a leitura é um processo 
contínuo que precisa iniciar na educação informal (no lar) e se prorrogar por 
toda a vida. (BOTINI; FARAGO, p. 13, 2014). 

 

 Nesse sentido, a escola é o ambiente onde mais deve-se incentivar os bons 

hábitos da leitura, pois muitas vezes as crianças não têm esse acesso em casa com 

a família. (BOTINI; FARAGO, 2014). 

 Interrogadas acerca da rotina de leitura, de quantas vezes por semana as 

professoras têm o habito de propor leitura, todas afirmam que, no mínimo, 1 a 4 vezes 

por semana é realizada uma atividade, seja em sala ou na biblioteca. Não há datas 

fixas, há uma rotina na qual a leitura é encaixada, conforme o planejamento do 

conteúdo.  
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O cotidiano escolar, hoje, impulsiona o educador a repensar sua postura 
frente aos desafios propostos por um sistema educacional instigante. E aos 
profissionais responsáveis pelas séries iniciais cabe o desafio de conduzir os 
educados por um mundo novo jamais caminhado e a uma série de 
conhecimentos que transformarão suas vidas. Nesse caminho a leitura é 
convertida numa grande porta de entrada para este meio complexo e de 
inesgotáveis experiências. (SILVA; GUIMARAES; CONCEICAO; FARIAS, 
p.05, 2016). 

 

 De acordo com as autoras, é necessário conhecer os níveis de compreensão 

dos alunos, para que as escolhas de livros sejam adequadas, portanto faz parte da 

rotina escolar que as professoras dediquem tempo a ler e verificar qual a melhor forma 

de trabalhar nesses momentos. (SILVA; GUIMARAES; CONCEICAO; FARIAS, p. 05, 

2016). 

 Nesse contexto vê-se o quanto a escola deve proporcionar oportunidade de 

leitura, e isso pode ser ofertado por meio de projetos. 

 

Quando se fala em projetos, percebe-se grande dificuldade por parte dos 
educadores, pois não apresentam pleno envolvimento e desenvolvimento, 
talvez por falta de preparo e/ou conhecimento. Surge então a necessidade de 
pesquisa, a fim de desenvolver projetos de leitura na Educação Infantil de 
forma que sejam implantados com critérios e preparação, tanto no que diz 
respeito ao planejamento quanto à capacitação de professores que medeiem 
essa dinâmica. O desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem do 
educando, principalmente da Educação Infantil, será bastante diferenciado se 
tiver um ambiente que lhe dê a oportunidade de participar, despertando a 
curiosidade e a dúvida, valorizando a cultura, dando a ele a oportunidade de 
estar em um ambiente planejado, buscando um espaço de formação para a 
vida. (GONÇALVES; SANTIAGO; FERREIRA, p. 01, 2020). 

 

 Para os autores, os projetos têm suas características específicas, como os 

objetivos que se deseja alcançar com os alunos e para isso é preciso sempre planejar 

e desempenhar de forma organizada todas as etapas, para que se garanta um bom 

desenvolvimento das crianças. (GONÇALVES; SANTIAGO; FERREIRA, 2020). 

 Sendo assim, foi questionado na entrevista se há projetos de leitura na escola, 

e em caso afirmativo dizer quais são e quais os objetivos específicos. A partir da 

análise das respostas, foi possível verificar os seguintes dados apontados no Gráfico 

01. 
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GRÁFICO 1 – PROJETOS DE LEITURA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora (2022) 

 Ao analisar o Gráfico 01, é possível identificar que 40% das professoras citaram 

a existência do projeto municipal GPIL. Trata-se de um projeto do munícipio, no qual 

as escolas são convidadas a participar todos os anos. Além disso, verifica-se que 30% 

das professoras dizem não ter conhecimento acerca de projetos de leitura. O gráfico 

também demonstra que 20% das professoras citaram o projeto Mala Viajante, projeto 

em que uma sacola com livros é levada pelos alunos para casa, um de cada vez, a 

cada 3 dias. 10% das professoras citaram o projeto Escola da Inteligência, que 

objetiva a contação de histórias com personagens que apresentem significados 

relacionados aos temas trabalhados no projeto, fazendo o uso de animais e seus 

sentimentos.  

 Observa-se que a escola desenvolve projetos, porém não há um específico 

para trabalhar com todas as turmas de forma coletiva.  A partir disso, foi questionado 

para as professoras se elas acreditam que o acesso à leitura ajuda no 

desenvolvimento de aprendizagem das crianças.  

 É unânime que sim, todas deram respostas afirmativas, e também deram 

detalhes de atividades que podem ser desenvolvidas a partir da leitura, como ler e 

escrever, a oralidade, interpretação, reflexão, entre outras.  

 

O cotidiano escolar, hoje, impulsiona o educador a repensar sua postura 
frente aos desafios propostos por um sistema educacional instigante. E aos 
profissionais responsáveis pelas series iniciais cabe o desafio de conduzir os 
educados por um mundo novo jamais caminhado e a uma serie de 
conhecimentos que transformarão suas vidas. Nesse caminho a leitura é 

40%

20%

10%

30%

GPIL Mala Viajante Escola da Inteligência Não há projetos
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convertida numa grande porta de entrada para este meio complexo e de 
inesgotáveis experiências. (SILVA; GUIMARÃES; CONCEIÇÃO; FARIAS, p. 
05, 2016). 

 

 Os autores trazem que, por meio da leitura, os conhecimentos se diversificam, 

portanto é preciso aprender cedo que ler é algo bom e valioso para o aprendizado. 

(SILVA; GUIMARÃES; CONCEIÇÃO; FARIAS, 2016). 

 Como apresentado, tanto na escola quanto em casa é preciso que as crianças 

tenham algum acesso a livros e materiais que promovam o  desenvolvimento da fala, 

leitura, escrita. Questionadas se as crianças levam livros para casa e desenvolvem 

alguma atividade a partir disso, as respostas foram as seguintes.  

 

GRÁFICO 2 – O EMPRÉSTIMO DE LIVROS 

Fonte: A autora (2022) 

  

A partir do gráfico, é possível verificar que apenas 30% das professoras 

disponibilizam livros para levar para casa, outros 70% não fazem esse repasse e 

trabalham a leitura apenas no ambiente escolar.  

É imprescindível que a escola disponibilize livros para o empréstimo, tanto 

para os alunos quanto para pais, pois assim poderão praticar a leitura em 
casa mostrando através de exemplos para seus filhos à importância do ato 
de ler. Através dessa vivência a leitura será estimulada e as crianças 
consequentemente passarão mais tempo com seus pais. (ZEFERINO; 
PIRES, p. 03, 2015) 

 

30%

70%

SIM NÃO
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 Os autores afirmam aquilo que é o ideal, é necessário que sejam 

disponibilizados livros para as crianças em diversas situações, e levar livros para casa 

é muito importante, pois assim sempre se renova o acervo de conhecimentos das 

crianças.  

 É preciso, além da aplicação da leitura, fazer uma verificação para saber o 

quanto as crianças estão se desenvolvendo e absorvendo de fato o aprendizado que 

a leitura proporciona. Para isso, foi perguntado às professoras como elas fazem essa 

avaliação.  

 

GRÁFICO 03- VERIFICAÇÃO DE LEITURA 

Fonte: A autora (2022) 

 

 Observa-se por meio de gráfico que 40% das professoras fazem uma avaliação 

por meio do que observam durante as aulas, verificando o nível de desenvolvimento 

de cada criança. Outros 40% demostram que as professoras avaliam por meio da 

reprodução da leitura, ou seja, as crianças devem ouvir e contar a história, 

identificando personagens, falas, espaço, entre outros. O gráfico aponta também que, 

10% das professoras avaliam por meio da interpretação que as crianças fazem 

durante as atividades, e 10% não responderam ao questionamento.  

 

Na educação infantil, a avaliação precisa ser observada cuidadosamente 
pelos profissionais, para que não ocorram práticas inadequadas de avaliação 
como: provas atreladas a notas e/ou conceito estereotipados, fichas de 

40%

40%

10%

10%

Observação Reprodução da leitura Interpretação Não respondeu
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avaliação; instrumentos que têm como objetivo classificar a criança em 
“capaz ou incapaz”, em vez de revelar a sua trajetória de desenvolvimento e 
aprendizagem. É necessário evitar esses modelos classificatórios que nem 
sempre contribuem para o desenvolvimento da criança. É importante que as 
atividades façam a criança pensar, refletir, buscar informações, trabalhar 
individualmente e em grupos, estabelecer relações com o meio em que vive 
e com as experiências de aprendizagem. (PONTES; PESSOA, p. 26, 2014) 

 

 A partir das respostas das professoras, é possível notar que elas realizam a 

verificação da leitura, de acordo com a faixa etária das crianças. Não há, algo 

institucionalizado sobre a avaliação. Do ponto de vista de Pontes e Pessoa (2014),  

não se pode definir as crianças como capazes ou não, devem-se levar em 

consideração pontos que são mais importantes, como as relações com a vida, 

reflexões, a busca por informações relevantes e as experiências que a leitura propicia.  

 A pesquisa mostrou que há uma preocupação com a leitura e de como ela é 

aplicada e avaliada na escola. Foi questionado, também, com quais recursos as 

professoras trabalham a leitura para que se torne algo atrativo, visto que muitas vezes 

as crianças não se sentem atraídas apenas pela leitura simples de uma história.  

 

GRÁFICO 04 – RECURSOS UTILIZADOS 

Fonte: A autora (2022) 

 

 O gráfico 04 demonstra que 70% das professoras utilizam objetos como 

fantoches e dedoches para encenar as histórias contadas, 10% utilizam os próprios 

70%

10%

10%

10%

Fantoches e dedoches livros e imagens Teatro Não respondeu
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livros e imagens, outros 10% utilizam o teatro como ferramenta de contação de 

histórias e por fim, 10% não responderam a pergunta. 

  

[...] através do lúdico o aluno tende a ter uma aprendizagem significativa, já 
que o lúdico promove o desenvolvimento de diversos aspectos como 
emocional, intelectual e social. Mas para que esse desenvolvimento seja 
realmente eficaz o uso das atividades deve ser planejado pelo professor, ou 
seja, devem ter objetivos a serem alcançados, devem almejar o 
desenvolvimento do aprendizado no aluno e não apenas ser uma brincadeira 
na sala de aula. (CORREA; SILVA; DIAS, p. 09, 2019). 

 

 É importante utilizar todos os recursos possíveis para que a leitura ocorra de 

forma eficaz, para que as crianças absorvam o que há de melhor nas histórias, por 

isso o uso do lúdico é tão valioso. (CORREA; SILVA; DIAS, 2019).  

Além disso, é preciso saber quando e como iniciar a leitura com as crianças. 

Questionadas acerca da faixa etária em que é mais importante este desenvolvimento, 

as professoras tiveram respostas muito parecidas.  

 

GRÁFICO 05- FAIXA ETÁRIA PARA INICIAR A LEITURA 

Fonte: A autora (2022) 

 

 É possível verificar que 60%, ou seja, a maioria das professoras acham 

importante que a leitura seja realizada em todas as faixas etárias. Outros 30% 

apontaram que o ideal é que haja mais insistência a partir dos 5 anos de idade. Por 

fim, 10% não responderam ao questionamento.  

60%

30%

10%

Todas 5 anos Não respondeu



118 
 

O gosto pela leitura é construído num processo que é simultaneamente 

individual e social, pois o ouvir histórias é para quem sabe e para quem não 
sabe ler. O educador deve compreender e entender as dificuldades das 
crianças, estimulando-as a ouvir e produzir textos, desenvolvendo assim as 
competências e habilidades individuais de cada uma, estimulando a leitura 
como instrumento de libertação, criatividade e reflexão crítica. (CANTO; 
NUNES; SMANIOTTI, p. 07, 2010). 

 

 Nesse sentido, percebe-se que a leitura é importante em todas as fases, pois o 

gosto vem do hábito, da repetição e da insistência, tanto dos professores, como da 

família. Os autores reforçam que formar leitores críticos é um dos maiores desafios 

do professor, portanto é importante sempre estar atento às novas metodologias, 

atividades e ferramentas que possam facilitar esse processo. (CANTO; NUNES; 

SMANIOTTI, 2010). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com base na dinâmica social atual, há uma preocupação em desenvolver o 

habito de leitura desde a mais tenra idade. Entende-se que a escola tem o papel de 

propiciar projetos de leitura, para isso, é necessário que haja um trabalho coletivo da 

equipe pedagógica juntamente com a família.  

 A partir das análises realizadas, foi possível perceber que de fato a leitura faz 

parte do planejamento e propostas das professoras que atuam na escola, onde foi 

realizado o estudo, porém acredita-se que faltam projetos de forma coletiva que 

incluam todas as turmas.  

Acredita-se que deve ser promovido o incentivo na escola como um todo e 

mobilizada também a família, para que o desenvolvimento da leitura funcione como 

uma rede de apoio e formação contínua. Grupos de estudo, debates sobre obras, 

troca de livros, espaço para livros nas salas e no saguão são algumas propostas que 

podem incentivar o hábito.  
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