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EIXO DE LITERATURA E FORMAÇÃO DO LEITOR
O Eixo de Literatura e Formação do Leitor tem uma
vertente intensa de formação leitora voltada para a infância,
abaixo vamos pontuar entendimentos que se defende acerca da
Literatura Infantil.

1. Sobre o Letramento Literário
Paulino (1998) destaca que:
A formação de um leitor literário significa a formação de um leitor que saiba
escolher suas leituras, que aprecie construções e significações verbais de cunho artístico,
que faça disso parte de seus fazeres e prazeres. (PAULINO, 1998, p. 56)
2. A proposta metodológica do Eixo de Literatura e
Formação do Leitor
O Eixo adotou para o desenvolvimento das práticas da leitura
literária a ideia do Ciclo de Leitura que por sua vez é baseada no
conceito de Círculo de Cultura, definido e trabalhado na teoria Freiriana. Segundo Paulo
Freire, “Círculo de Cultura, porque vai muito além do aprendizado individual de saber ler e
escrever que, inicialmente, pôde produzir. Faz-se a leitura do mundo – as suas normas,
as suas concretudes e os seus afetos. No Círculo de Cultura, aprendem-se e se ensinam
modos próprios, novos, solidários, coletivos, populares, de pensar e de agir diante do
mundo. E todos juntos aprenderão, de fase em fase, de palavra em palavra, de
linguagens em linguagens...”
O Ciclo de Leitura, estratégia adotada pelo Eixo, defende como aspectos
indispensáveis para as práticas de leitura, os cinco pontos abaixo, tendo como inspiração,
o Círculo de Cultura:
1º - A criança é considerada sujeito produtor de conhecimento.
No Círculo de Cultura, espaço democrático de valorização dos conhecimentos, as
crianças são vistas como protagonistas, produtoras e reprodutoras dos conhecimentos
acumulados na sociedade. Isso significa que a opinião delas são sempre significativas e

relevantes para o processo de compreensão da leitura partilhada.
2º – O/A professor(a) é o (a) mediador(a) no Círculo de Cultura.
Na proposta dos Círculos de Cultura, o(a) professor(a) tem a função de criar condições
para que as crianças participem ativamente, expressando-se livremente. O/A professor(a)
planejará este momento a partir de uma situação apresentada pelo/para o livro, antes ou
depois de realizada a leitura. Pode ser uma pergunta, um trecho retirado do livro, uma
página ilustrada ou uma inquietação que a obra provoque.
3º - Ampliação dos campos de experiências
Dentro da metodologia do Círculo de Cultura a criança amplia seus Campos de
Experiências, através das discussões mediadas pela professora. Por isso é importante
planejar questões que favoreçam a interação das crianças, que possibilitem o contato
com a diversidade cultural e privilegie experiências concretas da vida cotidiana.

4º - A aprendizagem se dá no coletivo.
Quando Freire afirma que “Ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, os
homens se educam em comunhão” (2005, p. 78) ele está reiterando a importância do
coletivo na construção e consolidação do conhecimento, que se constrói nos Círculos de
Culturas.
5º - A leitura do mundo
A leitura literária em voz alta realizada por uma professora, com o objeto livro na mão
simboliza e estimula a leitura da palavra. O debate no Círculo de Cultura favorece a
imersão das crianças no universo das palavras e amplia também a leitura do mundo com
a interação, a reflexão e a transformação que a leitura literária é capaz de proporcionar
em sala de aula.
3. Algumas estratégias para atividades na Educação Infantil

- Cantigas de roda
- Acalanto
- Parlendas

- Trava-língua
- Adivinhação
- Trova
- Provérbios
- Quadrinha
- Poema

4. Considerações sobre alguns gêneros poéticos do Universo Infantil
- Grande parte dos gêneros é de tradição oral.
- Na maior parte dos gêneros, as crianças são levadas a brincar com as palavras.
- Há um predomínio do lúdico e da manipulação sonora e não da preocupação em
“transmitir mensagens”.
- Os gêneros textuais do domínio oral por serem da prática social da criança devem
ocupar um lugar diferente em nossas salas.
- Podem ser usados como brincadeiras orais, um importante instrumento de
metalinguagem.
Veja alguns:
- Acalantos: São cantigas de berço que têm função de ajudar a embalar e fazer
adormecer as crianças.
- Cantigas de Roda: São músicas infantis, com melodia de fácil apropriação.
- Parlendas: São ditos ou rimas, sem música, que têm função de ensinar alguma coisa,
divertir, entreter ou aquietar crianças, fixar números ou nomes, criticar alguém.
- Trava-línguas: É um tipo de parlenda cujas palavras, expressões ou versos são, na
maioria das vezes, de difícil pronúncia.
- Adivinhação: Texto muito usado em brincadeiras de desafios.
- Trova adivinha: Texto em que há um desafio para elucidação de um enigma.
- Provérbio: Texto curto, geralmente construído com um ou dois períodos simples.
- Quadrinha: Texto lúdico, escrito em quatro versos.
- Poema: Geralmente é construído de versos.
Enfim...
@ Levando em consideração que é natural na criança o predomínio dos sentidos sobre
a razão, pode-se dizer que para fortalecer e enriquecer seu nível mental/emocional,

precisa-se investir na linguagem.
@

Compreende-se a atração que a linguagem poético/musical, de natureza popular,

exerce sobre a criança. Pode-se começar a propor o gosto pela poesia por meio de
cantigas de roda, canções de ninar, parlenda, trava-língua, quadrinhas...
5. Proposta de Dinamização para Coleção PAIC, PROSA e POESIA
Viajar pela leitura
Viajar pela leitura
sem rumo, sem intenção.
Só para viver a aventura
que é ter um livro nas mãos.
É uma pena que só saiba disso
quem gosta de ler.
Experimente!
Assim sem compromisso,
você vai me entender.
Mergulhe de cabeça
na imaginação!
(Clarice Pacheco)
O Eixo de Literatura e Formação do Leitor – MAIS PAIC, tem como premissa a
afirmativa do escritor cearense Fabiano dos Santos que diz:
Toda criança tem o direito de aprender a ler e a viajar no
universo das palavras que moram nos livros. Toda criança tem
o direito de gastar os livros com suas impressões digitais e
com as asas da imaginação. Toda criança tem o direito de
brincar com as palavras, as histórias, as poesias, as fábulas,
os contos. Toda criança tem o direito de crescer com os livros
fazendo parte de sua vida e de sua história.
(Fabiano dos Santos, Seduc, 2007).
Essa proposta enfatiza a liberdade da criança para a escolha do livro de literatura e
o momento para a sua leitura literária.

Para um trabalho a ser desenvolvido pelos(as) professores(as) em sala de aula,
sugerimos além da leitura livre, atividades de dinamização das coleções de Literatura
Infantil do Mais Paic. A seguir elaboramos alguns exemplos:
Livro: A casa dos animais
Categoria 1 (Destinado as turmas da Educação Infantil – 04 e 05 anos)
Autor: Kerliane da Silva Uchôa
Ilustrações: Gabrielle Neara
ATIVIDADE SUGERIDA
1. Arrumar a sala de aula para o bate-papo sobre a leitura que poderá ser dispondo as
carteiras em círculo, ou afastá-las para as crianças
sentarem no chão, em círculo.
2. Mostrar figuras de passarinhos, abelhas, caracóis,
formigas,

etc

e

explorar

com

as

crianças

as

características de cada animal: corpo, locomoção,
moradia, alimentação, dentre outras.
3. Conversar sobre os animais domésticos que alguns
alunos possam ter em casa.
4. Apresentar o livro: Título (Sobre o que será nossa
história?).
5. Iniciar pelo nome do (a) autor(a), ilustrador(a) e dedicatória.
6. Realizar a leitura com o livro na mão: Nesse momento, o(a) mediador(a) faz uma
chamada para sua leitura. É interessante criar um nome fixo para as contações de
histórias como, Tré lê lê, tra lá lá, tá na hora de contar... Não esqueça o ritmo
aplicado à leitura durante as contações, pois ele é fundamental para mover os
sentimentos do leitor, portanto, faça o treino antes de ler para sua turma. Conte a
história evitando paradas. Você poderá levar para esse momento, chapéus, lenços
ou outros objetos para enriquecer seus gestos. Não esqueça de segurar o livro de
modo que as crianças visualizem as imagens.
7. Finalizar a história com a leitura do perfil do(a) autor(a) e do(a) ilustrador(a).
8. Conversar sobre a história (parte que chamou mais atenção ou curiosidades ditas).
Dê ênfase à moradia dos animais e às importâncias dessa para proteção.

9. Vamos brincar?
Corre que seu Lobo já vem! (Poderá contar resumidamente a História dos Três
Porquinhos, enfatizando a importância da casa para proteção).
- Dividir a sala em dois grupos iguais (caso esteja em número ímpar a professora deverá
compor um dos grupos). Um grupo será de porquinhos, o outro será de lobinhos. Levar a
turma para o pátio. Desenhar no chão em uma das extremidades um grande círculo e na
outra traçar uma linha.
- Conversar sobre a brincadeira, explicando que o círculo será a casa dos porquinhos e
servirá de proteção. Porém, os porquinhos precisarão sair para caçar a própria comida a
cada sinal do apito dado pelo(a) professor(a). A caça dos porquinhos será os objetos
levados pelas crianças e pela professora e que serão espalhados em diversos locais do
pátio.
- Os lobinhos deverão ficar sentados na linha desenhada no chão e a cada sinal do apito,
levantarão para caçar porquinhos que estarão circulando.
- O objetivo será sempre a caça: os lobinhos caçarem os porquinhos e os porquinhos
conseguirem escapar e caçarem seus alimentos (objetos espalhados). Quando um
lobinho conseguir pegar um porquinho, este não poderá reagir, deverá ficar parado até ser
levado para a linha dos lobos.
- Ao ser dado o segundo sinal, tanto os lobinhos deverão sentar novamente na linha,
quanto os porquinhos poderão entrar na casinha para se protegerem, MAS, SOMENTE
AO SER DADO O SEGUNDO SINAL.
- Após todos os lobinhos sentados e porquinhos dentro da casa, iniciará a segunda
rodada.
- Ao final da brincadeira (Marcar um tempo para isso), teremos, ou todos os porquinhos
pegos pelos lobinhos, ou alguns porquinhos guardados em casa, com suas caças.
- Ganhará o grupo que apresentar maior resultado da sua caça. Serão os objetos caçados
pelos porquinhos? Ou os porquinhos caçados pelos lobinhos?
- Ao final da brincadeira, voltar à sala de aula e conversar sobre o que sentiram.
10. Atividade Dirigida.
Propor em casa ou em outra aula a produção de um desenho (individual ou coletivo) de
um animal e sua moradia. Poderá ser recorte e colagem de figuras.
11. Atividade Livre.
Propostas de incentivo à criatividade: Vamos contar histórias de animais? Vamos inventar
e desenhar um bicho que não existe com sua moradia? Apresentar sempre os trabalhos.

Livro: O Casamento Matuto da Bicharada
Categoria 1 (Destinado às turmas da Educação Infantil 04 e 05 anos)
Autor: Niélia Ribeiro
Ilustrações: Rudson Duarte
ATIVIDADE SUGERIDA
1. Arrumar a sala de aula para o bate-papo sobre a leitura que poderá ser dispondo
as carteiras em círculo, ou afastá-las para as crianças sentarem no chão.
2. Conversar sobre Festas Juninas: Danças, brincadeiras, personagens típicos e
comidas. Ouvir as experiências das crianças, cantar com elas fazendo movimentos
e solicitar que narrem histórias. Explicar que essas festas fazem parte da cultura
popular e são transmitidas de geração em geração.
3. Apresentar o livro: Título (Sobre o que será nossa história?).
4. Iniciar pelo nome do autor(a), Ilustrador(a) e dedicatória.
5. Leitura com o livro na mão: Nesse momento, o(a) mediador(a) faz uma chamada
para sua leitura. É interessante criar um nome fixo para as contações de histórias
como, Tré lê lê, tra lá lá, tá na hora de contar... Não esqueça o ritmo aplicado à
leitura durante as contações, pois ele é fundamental para mover os sentimentos do
leitor, portanto, faça o treino antes de ler para sua turma. Conte a história evitando
paradas. Você poderá levar para esse momento, chapéus, lenços ou outros objetos
para enriquecer seus gestos. Não esqueça de segurar o livro de modo que as
crianças visualizem as imagens.
6. Finalizar a história com a leitura do perfil do(a) autor(a) e do(a) ilustrador(a).
7. Conversar sobre a história (parte que chamou mais atenção ou curiosidades ditas).
8. Vamos brincar?
Arraiá do bom! Preparar as crianças para um arraial.
Brincadeiras:
1. Pescaria
- Peixinhos confeccionados com cartolina ou com material reciclado. Após a confecção,
afixar um clipe na parte superior do peixinho, para que esse seja pescado;

- Caixa grande com areia ou bolinhas de isopor (enchimento para almofadas);
- Fazer varinhas usando gravetos de árvores, amarrar um cordão na ponta do graveto e
fixar nele um clips aberto que será o anzol para pescará o peixe;
- Escrever em cada peixinho um numeral;
- Levar várias prendas (brindes simples: pirulito, chocolate, lápis, decorado, borracha
colorida etc) que deverão também, ser numerados e guardados em uma caixa;
- Os participantes receberão suas varinhas e com até 3 tentativas, deverão tentar pescar.
Caso consiga, receberá a prenda que tem o mesmo numeral do peixinho pescado.

2. Correio-Elegante
- Confeccionar corações em papel-ofício, decorá-lo
com lápis de cor, canetinhas e cola colorida. Escrever
ou desenhar mensagens de amizade para ser
entregue a um(a) amigo(a). O remetente deverá ser
revelado, porém não deverá ter o nome do
destinatário;
- Colocar todas as mensagens em uma cesta ou caixa decorada. A professora ou os
alunos deverão ler a mensagem, ou descrever o desenho e oferecer para o destinatário
que tentará adivinhar o remetente.

3. Argolas
- 6 a 10 garrafas PET decoradas (fazer olhos e boca, amarrar fitas, etc.). Colocar dentro
das garrafas prendas (pirulito, chocolates, bombons ou outros prêmios);
- Fazer uma argola com arame, enrolando uma fita para torná-lo mais grosso e pesado;
- Arrumar as garrafas uma ao lado da outra, com uma distância de 15 cm. Os
participantes a uma distância de três passos das garrafas tentarão em no máximo, três
tentativas, capturar uma garrafa, arremessando a argola. Caso consiga, ganhará a prenda
que está dentro da garrafa.

O Casamento Matuto:
- Nesse dia as crianças deverão ir preparadas (avisar aos pais), para dançarem uma
quadrilha e a professora poderá solicitar maquiagens e adereços para enfeitar os

personagens da quadrilha;
- Deverão ser determinadas as crianças que serão: o noivo, a noiva, a criança que
celebrará o casamento (não precisará denominar se será padre, pastor, pastora ou outro),
o pai da noiva, a mãe da noiva, o (a)delegado (a), 3 soldados, 2 fofoqueiras (poderá ser
um casal de fofoqueiros), cinco testemunhas e a professor (a) será a apresentador(a)
narrador(a);
- Solicitar da escola o som e levar um CD de quadrilha;
- Ensaiar a quadrilha com o enredo: A noiva avisa que tem que casar, o noivo se esconde,
o pai da noiva vai pedir ajuda ao delegado, a mãe da noiva vai conversar com quem
celebrará o casamento, os (as) fofoqueiros(as) comentam o ocorrido e espalham para o
resto da turma, o delegado consegue capturar o noivo com ajuda dos soldados, a noiva
se arruma com a mãe, os convidados chegam na igreja e o casamento acontece com o
noivo escoltado pelo delegado e os soldados.
- Após o casamento acontece a dança da quadrilha, numa grande festa.

9. Atividade Dirigida.
Conversar em uma grande roda sobre a vivência e sobre o casamento.
10. Atividade Livre.
Propostas de incentivo à criatividade: Produzir desenhos, colagens ou outras atividades
artísticas que envolvam o tema.

Além do arco - íris mais livre descalça
A vida é uma valsa falando de amor
E o próprio arco - íris a gente até acha
Que dorme na caixa de lápis de cor ...
Arco - Íris
Casuarina
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