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A discussão sobre leitura e escrita na 
educação infantil

Por que os posicionamentos em 
relação ao trabalho com linguagem 

escrita na educação infantil são 
polarizados?

Por que a educação infantil vem, 
reiteradamente, desenvolvendo práticas 

educativas negligentes com o direito da criança 
de se formar como membro de uma cultura 

fortemente marcada pela escrita? 



• Reproduzem um modelo de escolarização 

inadequado para a infância;

• Criam um assepsia em relação à 

linguagem escrita.

Por que as práticas são negligentes com 
o direito da criança de se constituir como 

membro da cultura letrada:



1. A história da escola é a história da 

alfabetização

2. Saber ler e escrever é condição para o 

exercício da cidadania

ALGUNS ASPECTOS QUE 

CARACTERIZAM O DEBATE
ELEMENTOS QUE AJUDAM A 

COMPREENDER A POLÊMICA:



3. A alfabetização possui uma relevância 

social e, ademais, um reconhecimento 

por uma determinada forma de 

alfabetizar

4. Observa-se uma resistência a práticas 

que ameaçam essa tradição 

pedagógica



5. Observa-se uma precocidade do 

modelo produtivista e competitivo

6. A dificuldade de estabelecer o que é 

ou não adequado desde a perspectiva 

infantil



7. A discussão sobre o trabalho com 

leitura e escrita marca a disputa pela 

identidade da educação infantil

8. A discussão reducionista, alfabetizar 

ou não na educação infantil, dificulta a 

superação dos desafios 



Como superar essa 

dicotomia? 

Alguns princípios 

orientadores.



• As linguagens constituem os 
seres humanos; 

• Aprender a ler e a escrever é 
apropriar-se de uma linguagem;

• A apropriação das linguagens, 
pelas crianças, se dá de forma 
integral;



• Espera-se que todos os seres humanos se 
alfabetizem;

• As crianças demonstram interesse por 
compreender e se apropriar da linguagem 

escrita;

• É possível e desejável que o processo de 
apropriação da linguagem escrita respeite as 
culturas infantis;

• Aprender a ler e a escrever requer uma ação 
pedagógica consistente;



• Aprender a ler e a escrever é direito de toda criança e é 
dever do professor ensinar e das redes, dos sistemas e 
das  instituições garantir condições para isso; 

• Nem toda forma de ensinar a ler e a escrever respeita 
os direitos das crianças;

• Há diferenças importantes entre o trabalho pedagógico 
a ser desenvolvido na educação infantil e o do ensino 
fundamental;



• A linguagem escrita na educação 
infantil deve constituir-se como 
prática social deste grupo etário; 

• A literatura é uma das formas 
privilegiadas para a criança 
interagir com a cultura escrita.



Por que literatura 

infantil



A proximidade da literatura com o 

universo infantil:

Fragmentos que remetem à complexidade da 

infância (Gouvêa, 2010):

•O brincar  

•A imaginação

•A imitação

•A repetição

•A beleza 

•A interação



A tarefa da educação infantil é 

expandir as experiências infantis 

com as linguagens e auxiliá-las 

no seu processo de inclusão em 

uma sociedade grafocêntrica.



O processo de alfabetização inicia-se 

na educação infantil, mas não se 

completa nem se encerra nesta etapa 

da educação básica.

A atuação do professor da educação 

infantil na formação dos sujeitos como  

membros da cultura escrita requer 

sistematização, planejamento, 

avaliação diagnóstica e processual.  



[...] tomar a criança como ponto de partida exigiria

compreender que para ela, conhecer o mundo

envolve o afeto, o prazer e o desprazer, a fantasia, o

brincar e o movimento, a poesia, as ciências, as

artes plásticas e dramáticas, a linguagem, a música

e a matemática. Que para ela, a brincadeira é uma

forma de linguagem, assim como a linguagem é

uma forma de brincadeira.

(Moisés Kuhlmann Jr)
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