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Este trabalho, parte dos resultados da pesquisa A infância, a cultura 
contemporânea e a literatura nos espaços de educação infantil, em andamento na 
UFRJ, tem como objetivo refletir sobre as trajetórias de formação de professores de 
educação infantil, suas experiências de leitura e o trabalho de literatura que 
desenvolvem junto às crianças. Inicialmente é traçado um breve percurso histórico 
de como vem se configurando a formação de professores de educação infantil, 
tendo como referência para a análise os estudos de Nóvoa e Tardif, autores que 
abordam a formação docente e as relações entre os conhecimentos acadêmicos dos 
professores e seus saberes experenciais e pessoais. Num segundo momento, 
analisa as narrativas de professores de cinco instituições de educação infantil, do 
município do Rio de Janeiro, produzidas em entrevistas semi–estruturadas, 
ressaltando os pontos de vista desses profissionais sobre suas práticas de leitura na 
sala de aula com as crianças. Os pressupostos teóricos de Walter Benjamin, Lev 
Vygotsky e Mikhail Bakhtin, na área da linguagem e de Lajolo, Zilberman, Paulino 
dentre outros, na área da literatura infantil, subsidiaram a análise dos depoimentos, 
contribuindo para um maior aprofundamento sobre o papel do professor de 
educação infantil na promoção de leitura e na formação do leitor. 
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No decorrer de várias décadas, muitas mudanças estruturais, econômicas, sociais, 

culturais e de valores têm caracterizado as políticas implementadas no setor 

educativo, sobretudo nos segmentos da educação infantil e de formação dos 

profissionais que trabalham com as crianças pequenas. A educação infantil tem 



uma história marcada por ambiguidades pela forma de conceber as suas funções e 

objetivos.  

Durante um longo período, as políticas voltadas para a educação infantil eram 

pouco democráticas, atendendo uma pequena parcela da população. Só nas últimas 

décadas, especialmente a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-

LDB (lei nº 9394/96), observamos uma atenção do setor público, não só, na 

expansão da oferta como também na consolidação da educação infantil como 

primeira etapa da Educação básica e na exigência de formação específica em 

magistério, para o profissional que desenvolve o trabalho com as crianças 

pequenas.  

Entendendo que a Educação Infantil ocupa um importante lugar na formação das 

crianças pelas possibilidades de ampliação de suas experiências, expansão do seu 

universo cultural, inserção na cultura letrada, entre outras, nos perguntamos: como 

tem sido as trajetórias de formação de professores que trabalham na educação 

infantil? Como pensam o trabalho que desenvolvem junto às crianças?  

Este texto analisa parte dos resultados da pesquisa A infância, a cultura 

contemporânea e a literatura nos espaços de educação infantil[1]

É nosso objetivo neste trabalho refletir sobre as trajetórias de formação das 

professoras que trabalham nas instuituições pesquisadas, suas experiências de 

leitura e o trabalho de literatura que desenvolvem junto às crianças. Para tal, 

inicialmente traçamos um breve percurso histórico de como vem se configurando a 

formação de professores de educação infantil, tendo como referência para a análise 

os estudos de Nóvoa (1998) e Tardif (2006), autores que abordam a formação 

docente e as relações entre os conhecimentos acadêmicos dos professores e seus 

saberes experienciais e pessoais. Num segundo momento, analisamos as narrativas 

de cinco professores que trabalham com turmas de pré-escola nas instituições 

pesquisadas, produzidas em entrevistas semi-estruturadas, ressaltando os pontos 

 desenvolvida na 

UFRJ, que teve como campo empírico cinco instituições de Educação Infantil: uma 

escola privada lucrativa, que atende a crianças de classe média (E1), duas escolas 

públicas da rede municipal de ensino da cidade do Rio de Janeiro (E 2e E3), uma 

escola de educação infantil comunitária, localizada numa favela carioca da Zona Sul 

da cidade (E4) e um centro cultural comunitário, situado numa favela carioca da 

Zona Norte, que atende crianças de 4 a 14 anos e que  tem uma biblioteca infantil 

(E5).   



de vistas desses profissionais sobre suas práticas de leitura na sala de aula com as 

crianças. 

O cenário atual apresenta uma sociedade que vem se transformando através dos 

mais diversos âmbitos, desde a universalização dos mercados, a propagação 

acelerada das informações e conteúdos, através dos meios virtuais, a uma escola 

de massas, com públicos socialmente distintos e, supostamente, heterogênea. 

Estas alterações também são percebidas nos contextos de vida das famílias e das 

crianças contribuindo e interferindo nas concepções de infância e de criança que, 

por sua vez, informam os currículos de formação e as práticas profissionais.  

A formação de professores de educação infantil: uma interseção de saberes 

Como já mencionado, a LDB define a educação infantil como primeira etapa da 

educação básica e com isso, no seu Art. 62 traz o nível superior como a formação 

de docentes para atuar na educação básica e admite, como formação mínima para 

o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do 

ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. Esta 

exigência de formação de professores para trabalhar com a educação infantil é um 

avanço, mas também um desafio para a formação dos educadores infantis.  

Ao nos debruçarmos numa análise sobre educação, podemos perceber paradoxos 

no debate educativo contemporâneo que repercutem na profissão docente. Para 

pensar os paradoxos cabe esclarecer o que concebemos como educação, qual o seu 

significado no contexto atual. Para isso vamos recorrer à resposta dada por Charlot 

(2005) à pergunta o que é educação

É o processo pelo qual um “filhote” da espécie humana, inacabado, 
desprovido dos instintos e das capacidades que lhe permitiriam 
sobreviver rapidamente sozinho, apropria-se, graças à mediação dos 
adultos, de um patrimônio humano de saberes, de práticas, de formas 
subjetivas, de obras. Essa apropriação lhe permite tornar-se, ao mesmo 
tempo e no mesmo movimento, um ser humano, membro da sociedade 
e de uma comunidade e um sujeito singular, absolutamente original. A 
educação é um triplo processo de humanização, de socialização e de 
singularização. Esse triplo processo só é possível pela apropriação de um 
patrimônio humano. Isso quer dizer que a educação é cultura (2005: 
137). 

? 

  

Kramer e Souza (1996: 14) situam a “educação a partir de uma abordagem que 

amplia o próprio espaço da interdisciplinaridade e procuram compreendê-la no bojo 

de uma crítica da cultura”, assumindo-a assim como prática social. Tecem também, 



algumas críticas às correntes que buscam classificar a prática do professor 

destruindo dessa forma a heterogeneidade, apagando “as dimensões éticas e 

estéticas do fazer educativo”. Isto é, compreender o trabalho dos professores a 

partir “de uma perspectiva que dê conta de pensar o homem em sua totalidade e 

em sua singularidade”, enquanto sujeito histórico e produtor de linguagem, 

desenvolvendo uma educação como práxis social (1996: 15). 

Acreditamos portanto, que tanto os professores como os alunos, para além de 

serem os que ensinam e os que aprendem,

Observamos entretanto, que a colaboração e partilha profissional entre pares, pode 

proporcionar um novo sentido aos saberes que individualmente cada professor 

transporta em si.  

 são sujeitos humanos e sociais “sempre 

imersos numa coletividade”, constituídos assim pela linguagem (1996: 15). E ao 

entendermos a linguagem enquanto produção humana e presente nas interações 

sociais e nos diálogos, levantamos as seguintes questões: a formação dos 

professores tem favorecido que eles contem suas histórias, ampliem seus 

conhecimentos, incluam seus saberes nas práticas educativas e reflitam sobre elas? 

Que práticas culturais são vivenciadas nas escolas?   

Nesta perspectiva, a ação pedagógica que o educador desenvolve será o somatório 

dos saberes disciplinares e pedagógicos, com os saberes obtidos pela experiência 

individual e coletiva de si próprio. Esta agregação de saberes faz-se, 

essencialmente, pela complexidade e imprevisibilidade que tanto define a prática 

pedagógica.  

A pluridimensionalidade do percurso da profissão docente reúne em si um saber 

próprio dos professores, um saber deles

Percebe-se, assim, que é impreterível se compreender o saber dos professores na 

íntima relação que estes estabelecem com aquilo que 

, tal como afirma Tardif (2002). A 

construção desse saber é também, segundo este autor, uma ligação entre pessoa e 

identidade, entre a sua experiência de vida e a sua história profissional e entre as 

suas relações com os alunos e os outros atores escolares. 

são, fazem, pensam e dizem 

(Tardif, 2002). Considerando-os sempre numa interação constante entre si e o 

outro, como um agente social, isto “quer dizer na relação entre mim e os outros, 

repercutindo em mim, relação com os outros em relação a mim e também relação 

de mim para comigo mesmo quando essa relação é presença do outro em mim 

mesmo” (2002: 15). Reconhecemos, portanto, a importância de uma educação que 



valorize os saberes dos profissionais, enquanto agentes sociais, responsáveis e 

conscientes, de suas práticas educativas e institucionais.  

Tardif (2006) e Nóvoa (1998) nos incitam a entender que não podemos simplificar 

o conceito de educação a duas competências, o saber falar e saber argumentar, 

temos que reconhecer que a interação, enquanto atividade que um ser humano 

estabelece em função do outro, é fulcral no ato de educar. Ou seja, a relação com o 

mundo consiste num confronto constante com situações imprevisíveis que têm de 

ser geridas, vividas de modo a alcançar uma finalidade. As experiências que vão 

sendo vividas serão a construção de uma identidade cultural, a qual se forma 

segundo uma panóplia de saberes, que terá de ser reconhecida pelo educador, 

enquanto mediador do processo educativo, constituindo em cada criança valores, 

conhecimentos, saberes. Nesta interação de saberes e experiências, perguntamos: 

como a leitura literária pode fazer parte do contexto educacional? Como o educador 

de infância gera as práticas culturais que vão sendo construídas dentro das 

instituições? Como se dá a formação na pluralidade cultural do mundo 

contemporâneo?   

Diante deste cruzamento de saberes e da imersão cada vez maior dos professores 

em culturas plurais, indagamos: como o professor de educação infantil relaciona 

seus saberes, suas experiências, sua formação às necessidades do cotidiano da 

escola, na perspectiva de constituir outros saberes, conhecimentos, valores e 

 identidades culturais de seu grupo de crianças? Que lugar ocupa a literatura e a 

leitura literária no contexto educativo de creches e pré-escolas? Que experiências 

de leitura as crianças estão vivenciando nestes espaços? As mediações das 

professoras estão contribuindo para que as crianças possam recriar e ressignificar 

suas leituras? 

Literatura e infância: os professores e a formação de leitores 

Consideramos a literatura uma importante porta de entrada das crianças pequenas 

na cultura escrita. Mas entendemos também que a literatura ocupa um importante 

lugar na constituição do sujeito, na sua formação e no seu processo de 

humanização. Nos seus processos interativos, a criança cria e transforma, é 

constituída na cultura e também é produtora de cultura. Ao narrar suas histórias, 

interagir com as narrativas do outro, ao dialogar com os personagens, ao entrar em 

conflitos e questionamentos, está vivendo a alteridade e constituindo sua 

subjetividade. 



Estudos das diversas áreas, entre eles os da Psicologia e da Sociologia da Infância,  

trazem a criança como agente social pleno, com competências e especificidades em 

relação ao adulto e portanto, com todas as possibilidades de recriar, ressignificar e 

transformar o mundo, já que ela participa e intervem no que acontece a sua volta. 

Esta visão de infância tem repercussões tanto na produção literária para a infância, 

quanto nos processos de mediação e recepção do texto. Uma criança vista como 

ativa e criativa pode receber um texto literário provocativo, capaz de possibilitar 

um novo olhar para o cotidiano, quer pelas ilustrações, quer pela própria 

elaboração da linguagem. 

Como afirma Benjamin (1984: 50), a criança exige do adulto uma representação 

clara e compreensível, mas não infantil. A produção literária infantil 

contemporânea, considerada de qualidade, tem um caráter polifônico e dialógico. 

Os textos instigam o imaginário infantil, abrem espaço para a recriação das 

crianças, suas interrelações, intertextualidades e argumentações. As ilustrações 

exercem aí uma importante função, já que abrem também possibilidades de 

diálogos, criação e recriação a partir do que as crianças conseguem ver e presumir 

nas imagens presentes nos livros.  

Nesta perspectiva, entendemos que a educação infantil ocupa um lugar importante 

na formação de leitores, tanto pela possibilidade de promover o acesso das crianças 

a obras de qualidade, quanto por promover espaços de leitura. São os professores 

que fazem as escolhas, que dão voz às crianças durante as leituras, que escutam 

as vozes e consideram seus pontos de vista, argumentações e narrativas, abrindo e 

permitindo múltiplas interpretações. Essas interações que as crianças estabelecem 

com as narrativas são possibilidades que os professores permitem ou não, 

dependendo das mediações que fazem. Eles são sujeitos importantes no processo 

de inserção das crianças no universo da literatura e como tal, desempenham um 

papel fundamental na formação delas enquanto leitores.  

As observações do cotidiano das turmas de educação infantil que fizeram parte do 

campo empírico da pesquisa, os acervos, os espaços e tempos do livro e da leitura 

nas escolas pesquisadas trouxeram indagações sobre as trajetórias de formação 

dos professores. As diferenças, vivenciadas nas salas de aula por estes 

profissionais, foram nos mostrando como as escolhas das obras, a organização do 

tempo e do espaço do livro e da leitura eram feitas nessas escolas. Também nos foi 

possível conhecer quais as leituras que os professores faziam e como as suas 

intervenções aconteciam junto às crianças. As diferenças indicavam questões de 



muitas ordens, especialmente, porque não eram diferenças apenas, mas 

desigualdades. 

Foi nossa intenção, então, conhecer melhor as professoras das escolas 

pesquisadas, suas trajetórias de formação de maneira que pudéssemos conhecer 

suas concepções de infância e de literatura e assim poder entender suas 

mediações. E para isso se concretizar recorremos à entrevista enquanto 

instrumento de recolha das informações e entrevistamos cinco professoras[2]

Percebemos em algumas entrevistas que um novo significado era dado aos 

acontecimentos contados. Daí a importância de registrar também o clima, os 

gestos, os olhares e os não ditos durante as entrevistas. Os enunciados puramente 

verbais não são suficientes, “qualquer que seja o aspecto da expressão-enunciação 

considerado, ele será determinado pelas condições reais da enunciação em 

questão, isto é, antes de tudo pela situação social mais imediata

. 

Concordamos com Kramer e Souza (1996) quando elas se referem à entrevista 

enquanto espaço de encontro dialógico, de construção e reconstrução de sentidos, 

que se abre ao narrador para contar suas experiências, suas tensões, expectativas, 

conflitos e desejos que deixam marcas em sua história. Em nossa pesquisa 

optamos pela entrevista semi-estruturada, considerando a importância de deixar o 

entrevistado/narrador contar suas histórias sem tantas interferências do 

entrevistador, valorizando mais a marca que o narrador imprime em sua narrativa 

e não a busca exclusiva de uma verdade.  

”

Cabe traçar aqui um breve perfil das entrevistadas: todas eram mulheres, com 

tempo de magistério entre 6 e 22 anos, pedagogas e com expectativas de estudos 

futuros. Duas eram oriundas de classe média e duas de classe popular, sendo que 

os pais de apenas uma delas, de classe média, tinham nível superior. 

 ( Bakhtin, 2004: 

112). 

A professora Jane (E4) diz que em sua infância não houve um contato lúdico com a 

literatura infantil, e hoje, ao trabalhar com educação infantil, se ressente 

disso.            

  

Não tinha livros em casa, só entrei em contato com eles, quando entrei na 
escola, já no ensino fundamental e de uma maneira mais sistematizada. 
Agora que trabalho com educação infantil, sinto falta de não ter entrado em 
contato com a literatura de forma lúdica, pois faz diferença o tempo dado na 
educação infantil para a criança entrar na história. 



Ela relata que as histórias que conheceu foram as narradas por sua mãe sobre fatos 

reais da sua vida. As narrativas orais familiares foram as mais marcantes e 

ocuparam um valor significativo em sua trajetória de leitora:  

As histórias que lembro da minha infância eram sobre fatos reais, contadas 
pelos adultos da família e alguns vizinhos […] quando faltava luz na minha 
casa, minha mãe sentava e contava histórias de quando era pequena, do 
que fazia, da sua vida e histórias que o pai contava para ela. 

O contato com a narrativa oral, com as histórias familiares nos permite o 

intercâmbio de experiências e as marcas de um passado. E como afirma Benjamin 

(1993: 198): 

  

São cada vez mais raras as pesssoas que sabem narrar devidamente. 
Quando se pede num grupo que alguém narre alguma coisa, o embaraço se 
generaliza. É como se estivéssemos privados de uma faculdade que nos 
parecia segura e inalienável: a faculdade de intercambiar experiências. 

Estas narrativas despertaram na professora Jane o prazer de ouvir histórias. O 

contato com a literatura infantil aconteceu mesmo quando ela foi trabalhar na 

creche e quando estava cursando o Normal Superior. Relata que reserva 

diariamente um tempo destinado à leitura para as crianças, seja na Biblioteca, seja 

na sala de aula e que também deixa momentos para a exploração dos livros 

relacionados aos temas que deseja trabalhar. Ao narrar as histórias para seus 

alunos, gosta de ler o texto escrito e usar os recursos da oralidade. Reconhece a 

importância que esse caminho de contador de histórias assume no processo da 

formação do leitor. Essa marca da narrativa oral deixada por sua mãe, como uma 

entrada no mundo das histórias, parece estar presente hoje em sua prática. 

  

Eu conto histórias de livros e inventadas, mas nem sempre as crianças me 
deixam contar, porque querem contar também, por conhecerem os 
personagens e as histórias de cor [...]. A atenção das crianças nessa idade 
(2 anos) é pouca, por isso, é preciso contar as histórias com interpretação, 
drama, entusiamo e envolvimento. Faço a bruxa com voz de bruxa, o lobo 
com voz de lobo.      

Também para a professora Anita (E4), foi no cotidiano da prática educativa que ela 

descobriu os recursos para envolver sua turma com a literatura infantil.  

  

Não conheci histórias como Chapeuzinho Vermelho na infância. Só depois 
começando a trabalhar que eu tive o contato, na época de criança não tive 



isso [...] como a faixa etária é pequena, o tempo de atenção deles não é 
muito longo, então você tem que usar estratégias [..] como usar um 
fantoche, dramatizar a história usando os personagens, se vestir. Ou então 
pega a cadeirinha, aí eles mesmos vão contando do jeito deles, na 
linguagem deles. Essa ideia da cadeirinha foi da moça que trabalha aqui com 
os livros, que cataloga tudo.  

  

Segundo Tardiff (2006: 52) os saberes experenciais “têm origem na prática 

cotidiana dos professores em confronto com as condições da profissão e que 

residem em certezas partilhadas e partilháveis nas relações com os pares”. De 

certo modo, as experiências da profissão e as trocas entre os profissionais 

contribuíram para que Anita pensasse na importância da relação das crianças com o 

livro. 

A leitura marca as pessoas na educação infantil, que é a base e o segmento 
com mais liberdade, e é preciso haver cuidado na forma como passamos 
isso. A oportunidade de contato e manuseio dos livros, mesmo para os que 
ainda não lêem é minha preocupação. A literatura não foi mostrada de 
maneira significativa para mim, mas acho que as histórias devem ficar 
marcadas.  

A professora Teresa (E2) não lembra na infância de alguém contando histórias ou 

lendo para ela. Depois, quando aprendeu a ler, seus livros preferidos estavam 

relacionados aos clássicos da Disney. Ela diz que gosta muito de ler, mas que 

ultimamente lê os livros relacionados aos seus interesses pessoais. Em sua prática, 

percebemos que há uma preocupação em contar histórias para as crianças, mas 

não o faz com frequência: 

  

Sempre que tem conteúdo para ser lançado eu procuro lançar com alguma 
história para tornar mais significativo para eles, para eles poderem ver a 
aplicação. Quando tem um horário livre eu procuro contar história, mas aí é 
uma história que eu escolho ao acaso, que eu acho que de repente vai ser 
interessante para eles. Esse tempo de contar é variado. Pode ser todo dia ou 
não. 

Para Teresa a qualidade do texto e escolha das ilustrações para as crianças 

pequenas fazem a diferença. 

  

Quando escolho um livro para ler procuro ver se tem uma ilustração bonita 
porque eles gostam muito da ilustração, é o que chama atenção deles. Uma 
história que seja interessante porque às vezes o livro é lindo, mas a história 
não diz nada. Gosto também dos livros com pouco texto, que sejam mais 
sucintos ou livros sem texto porque aí eles mesmos montam a história. 



A professora Regina (E3) não lembra de professores contando histórias na escola e 

não lembra de ninguém em casa também lendo livros para ela. Lembra apenas que 

na escola eram oferecidas histórias dos livros didáticos para interpretação e 

trabalho de gramática. Recorda-se da mãe comprar vários livros para ela e para a 

irmã, mas que só os leu quando aprendeu a ler na classe de alfabetização. Já que 

antes, no jardim de infância, jamais fora trabalhado formalmente uma letra do 

alfabeto: “

  

quando eu fui pra CA não tinha noção de nada, nem do meu nome, nem 

de nada. Fui para CA sem nunca ter pensado em letra”.

Em casa ela tem uma lembrança forte do avô que vivia cercado por livros. O 

contato com os livros foi estimulado através da família, especialmente pelo avô e 

pela mãe. Houve um desejo grande de aprender a ler para ser como seu avô: 

“

  

Desde pequena, ler  para esta professora, era mais do que decifrar as letras, pois 

ao se referir ao dia em que leu um livro grande, sem figuras, deixou transparecer o 

prazer que sentiu.  

Gente! Será que algum dia vou conseguir ler um livro desse assim com a letra 

pequenininha?Eu me lembro disso, de ter essa vontade”. 

A professora Regina define hoje o papel da escola como aquela que precisa assumir 

a função de promover leituras, o contato das crianças com obras clássicas da 

literatura e outras obras no seu cotidiano. Ela percebe, que em sua realidade de 

escola muncipal, são raras as crianças que têm contato com livros em casa. É na 

escola que eles vão conhecer as histórias e faz questão de contá-las todos os dias, 

seja na sala de aula, seja na sala de leitura. 

  

As crianças aqui não têm essa vivência em casa. A maioria não tem. Eles 
chegam aqui com quatro anos e se você perguntar quem é a Chapeuzinho 
Vermelho. Eles não sabem. Se você perguntar quem são os três porquinhos, 
eles não sabem. É assim, tem livros que eu leio sempre, como eu falei os 
contos que eu acho que eles têm que saber. Tem livros que eu gosto, [..] 
por exemplo, Sylvia Orthof eu adoro.   

Ela faz questão de partilhar com seus alunos o estímulo que recebeu da família na 

oferta dos livros, o que traduz um grande significado e para ela em sua história de 

leitora: Na minha casa a minha mãe comprava livros infantis. Isso eu me lembro. 

Tenho até livros aqui que eu mostro para eles a dedicatória! 

Considerações finais 



O dialógo com as professoras nos permitiu pensar acerca da formação do professor 

de educação infantil, no sentido de considerarmos seus saberes pessoais, 

profissionais e acadêmicos na valorização dada à literatura infantil em sua prática. 

Constatamos também que as trocas entre os pares muitas vezes enriqueceram 

seus saberes.  

Percebemos uma preocupação das professoras com a mediação da leitura. Oralizar 

e ler histórias aparecem como importantes atividades no sentido de aproximar as 

crianças das narrativas, dos personagens e dos mais variados livros de literatura 

infantil. Sabemos que os gestos, o aconchego, a voz, o folhear as páginas e muitos 

outros recursos são utilizados como elementos mágicos nessa interação que 

desejam promover  junto às crianças com as histórias. No entanto, percebemos 

também que, em vários momentos, as mediações ainda evidenciam uma relação 

moralizante ou pedagógica.  

Observamos que os acervos das escolas são ricos, variados, mas nem todas as 

professoras conseguem levar o livro até as crianças como parte da rotina diária. Ler 

história para as crianças é eventual. Ficam ainda as seguintes questões: que 

condições precisam ser criadas para ampliar as experiências de leitura dos 

professores? Como favorecer articulação dos diferentes saberes dos professores 

para  ressignificarem suas práticas e concepções? 
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Professora Doutora Patricia Corsino, da qual as autoras fazem parte.  
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