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PARA LER COM E PARA AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Palavras iniciais
O Grupo de Estudos e Pesquisas em Infância, linguagem e Educação- GEPILE,
que desenvolve suas atividades no Laboratório de Linguagem, Leitura, Escrita e
Educação- Leduc-UFRJ, coordenado pela professora Patrícia Corsino, considerando que
neste momento de quarentena frente ao COVID-19 é importante que as crianças pequenas
possam diversificar suas atividades em casa, selecionou algumas produções de acesso
gratuito pela internet. Antes de apresentar a listagem, elencamos alguns pressupostos para
se pensar as crianças:
1- Interações- desde que nascem, as crianças têm um alto grau de organização perceptiva
e expressiva, reconhecem e respondem a quem se relaciona e fala com elas. Respondem
inicialmente com o corpo todo, com movimentos, sorrisos, sons, choros e, aos poucos,
com acenos, gestos indicativos, palavras, frases, narrativas. Elas são receptivas às
interações verbais, são ativas e criativas nestes momentos. A palavra do outro vai
apresentando o mundo a elas e, neste processo, vão aprendendo os significados do que
vai sendo falado e também vão produzindo seus próprios sentidos. Nas interações, elas
vão se conhecendo, conhecendo as pessoas e as coisas do mundo que as cerca. As
interações são um fluxo contínuo de pergunta, escuta, resposta que desencadeiam novas
perguntas e assim por diante.
2- Palavra do outro, palavra do mundo- Por sua vez, a palavra do outro não se restringe
ao que falam as pessoas com quem as crianças convivem, ela se amplia às diferentes
produções culturais, científicas e artísticas que as crianças têm acesso e das quais
participam ativamente.
3- Brincadeira- Brincar é uma atividade fundamental para as crianças. Brincando elas
vão elaborando aquilo que vivem e sentem. Na brincadeira livre, elas assumem diferentes
papeis, imaginam e vivenciam situações, vão aprendendo sobre si mesmas e sobre o que
acontece ao seu redor. Brincar é um ato de liberdade e um ato libertador.
4- Imaginação e criação- Como seres de linguagem, imaginamos e criamos. A
imaginação e a criação andam juntas e estão presentes em cada ato que é singular e único.
Criamos com diferentes linguagens e cada uma tem seu potencial expressivo. No processo
formativo das crianças é muito importante que possam ter oportunidade de se expressar
de diferentes formas, usando diferentes linguagens. Que possam ter acesso a diferentes
formas de ver e de dizer o mundo e alargar suas referências.

Neste momento em casa, de convívio mais intenso, é importante que estes quatro
pressupostos guiem as ações e interações entre adultos e crianças: ampliar a escuta, deixar
as crianças brincarem livremente, criar situações para elas expressarem suas questões por
via do corpo, da música, do desenho, da narração de histórias vividas ou inventadas.
Os estudos e pesquisas do GEPILE têm considerado a literatura uma importante
via para potencializar estes pressupostos. Ler para e com as crianças é um momento em
que o adulto dá atenção e afeto. É um ato amoroso que aproxima crianças e adultos, que
desencadeia perguntas, diálogos, faz pensar sobre si mesmo, sobre o outro, sobre o
mundo. A literatura infantil, enquanto arte, apresenta um texto escrito elaborado, trata o
tema abordado de forma inovadora e surpreendente, apresenta ilustrações criativas que
dialogam com o texto verbal e ampliam seus significados. A literatura, seja em prosa ou
em verso, faz imaginar, desencadeia brincadeiras, apresenta as palavras organizadas de
forma diferente da que falamos, alarga as experiências das crianças seja de mundo, seja
da própria língua. A literatura infantil, que inclui as artes visuais e da palavra, se expande
e se integra às outras artes: à dança, ao teatro, à música, ao cinema.
Fizemos uma breve seleção de obras que estão disponíveis gratuitamente pela
internet. O mercado editorial tem muitas produções de qualidade, tanto de escritores e
ilustradores brasileiros, quanto de estrangeiros. Sabemos que muitas destas produções
não chegam à maioria das crianças brasileiras e quando chegam é por via da escola que,
neste período, está fechada. Sabemos também que esta lista não é representativa da
riqueza e da diversidade da produção cultural que tem sido produzida para as crianças,
mas foi a lista possível de ser feita neste momento. Desejamos que ela possa abrir um
espaço para ampliar as relações entre adultos e crianças e os repertórios e referências das
crianças.
A lista foi assim organizada:
i) leitura de histórias e poemas- traz leituras de livros feitas por adultos ou
crianças;
ii) aplicativos literários- precisam ser baixados no celular ou tablet. Cada
aplicativo oferece opções diferentes de interação da criança com as produções;
iii) livros animados- são livros cujas ilustrações originais ganharam movimento;
iv) animações baseadas em livros ou contos- são desenhos animados baseados
em histórias orais ou escritas;
v) histórias ou poemas musicados- traz algumas canções autorais ou que se
basearam em obras literárias;
vi) para cantar e dançar- são músicas de tradição oral ou autorais que podem ser
dançadas em roda ou livremente;
vii) outros acervos- são sites com outras seleções e possibilidades de acesso
gratuito a produções literárias.
LEITURA DE HISTÓRIAS E POEMAS
Bicho papão para gente pequena e bicho papão pra gente grande, parte 1- Sônia Travassos
https://www.youtube.com/watch?v=1dIaV4w2ffo&t=36s
Bicho papão para gente pequena e bicho papão pra gente grande, parte 2- Sônia Travassos
https://www.youtube.com/watch?v=S_od0iwSuOE
Bichos papões da escola, Sônia Travassos
https://www.facebook.com/sonia.travassos.75/videos/2470135449756957/

Bicho medo e seu segredo, Eliane Pimenta
https://youtu.be/1pU4HYnsmwc
Quem é ela? Eliane Pimenta
https://youtu.be/m7z9uqxOQvA
Ombela, de Ondjak
https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=dHpcsJmm7gk
A tartaruga e o leopardo, Rogério Andrade Barbosa,
https://www.youtube.com/watch?v=yu4gfBLBHZY
Casa Sonolenta, de Andrey Woodhttps://www.youtube.com/watch?v=b6y2pgqmhgw
As tranças de de Bintou, de Sylviane A. Diouf
https://www.youtube.com/watch?v=C8j2CqP8Lu0
Marcelo, marmelo, martelo, de Ruth Rocha
https://www.youtube.com/watch?v=ausyqIJNFSw –
O que tem dentro de sua fralda, de Guido Van Genechten
https://www.youtube.com/watch?v=B4QHbnNiPYAVocê troca? Eva Furnari
https://www.youtube.com/watch?v=gUqqsazM-8IEra uma vez, Eva Furnari
https://www.youtube.com/watch?v=NOw08JAcC-E –
Coisas de Índio, de Daniel Munduruku
https://www.youtube.com/watch?v=NUyDyUzToF4&feature=youtu.be –
O Urso Pulguento, de Nick Bland
https://www.youtube.com/watch?v=ORYgzFnJKIA Grufalo, de Julia Donaldson
https://www.youtube.com/watch?v=TkBGD-VYB_I
APLICATIVOS LITERÁRIOS
Amal
http://www.editoracaixote.com.br/amal/
Crianceiras
http://www.crianceiras.com.br/manoel-de-barros/aplicativo

Pequenos grandes contos de verdade
http://www.editoracaixote.com.br/pequenos-grandes-contos-de-verdade/
KidsBook Itaú
https://www.euleioparaumacrianca.com.br
Inventeca
http://storymax.me/phone/inventeca.html
Bamboleio
https://site.bamboleio.com.br/app Monstros do cinema
apps.apple.com › app › monstros-do-cinema
LIVROS ANIMADOS
O menino de Argila/ Obax, de André Neves-Livros animados-A cor da cultura
https://www.youtube.com/watch?v=6neo8H5YTUw Bruna e a galinha d'angola, de Gercilga de Almeida e Berimbau, de Raquel Coelho
Livros animados-A cor da cultura
https://www.youtube.com/watch?v=e7sZ1o9bxmE –
Como as histórias se espalharam pelo mundo, de Rogério Andrade Barbosa, Livros
Animados -A cor da cultura
https://www.youtube.com/watch?v=70THqWkRg9w Histórias da unha do dedão do pé do fim do mundo – Manoel de Barros – Roteiro e
direção de arte de Márcia Roth – Música de Tim Rescla.
https://www.youtube.com/watch?v=a-HDwM3jebY ANIMAÇÕES BASEADAS EM LIVROS OU CONTOS
A maior flor do mundo - José Saramago
https://www.youtube.com/watch?v=YUJ7cDSuS1U&feature=youtu.be –
Os Fantásticos Livros Voadores do Sr. Morris Lessmore
https://www.youtube.com/watch?v=LjkdEvMM5xs&t=1s –
Piper - Disney Pixar - Oscar winning Short Movie
https://www.youtube.com/watch?v=tTjHEyEAlsc&feature=youtu.be –
Oscar Winner ~ Short film about love and passage of time | Father and Daughter - by
M. Dudok de Wit
https://www.youtube.com/watch?v=Oo4KXZVApsQ&feature=youtu.be –
A CLOUDY LESSON - Como Fazer Nuvens

https://www.youtube.com/watch?v=U_a3TSsRVSs&feature=youtu.be –
O presente
https://www.youtube.com/watch?v=WjqiU5FgsYc"Alike " by Daniel Martínez Lara & Rafa Cano Méndez | CGMeetup
https://www.youtube.com/watch?v=PDHIyrfMl_U&feature=youtu.be
As aventuras do avião vermelho, Érico Veríssimo
https://www.youtube.com/watch?v=l4UaoSgbZ5E –
Kiriku e a Feiticeira- história africana
https://www.youtube.com/watch?v=duDByEwf1x0 –
Caminho dos gigantes- história indígena
https://vimeo.com/302154312 Возвращение (Le retour)
https://www.youtube.com/watch?v=OnWGXIumMNg&feature=youtu.be
O Monge e o cão
https://youtu.be/RZM6Mp90VtA
HISTÓRIAS OU POEMAS MUSICADOS
O sapato que miava- Sylvia Orthof
https://www.youtube.com/watch?v=EHLoglJ_Wv8 –
Assim Assado, de Eva Furnari
https://www.youtube.com/watch?v=6O_cgx_IXPs&list=PLhpfzthVfTW7gT6EDukC0d
SIV_iLwlbVj
Os dez sacizinho, de Tatiana Belinky
https://www.youtube.com/watch?v=Abb2cct-Xys –
Ou isto ou aquilo, Cecilia Meireles
https://www.youtube.com/watch?v=DvQLdN8pHwE
O Anel- Bia Bedran
https://www.youtube.com/watch?v=UlKJol-Xtzg Canto do Uirapuru. Bia Bedran
https://www.youtube.com/watch?v=Fm66U25xQHo ) –
A velha a fiar – Humberto Mauro – preto e branco.
https://www.youtube.com/watch?v=JzCMGI7VCv8&t=21s
Palavra Cantada | Ora Bolas
https://www.youtube.com/watch?v=CRzN1GYlYWM –

O Pato- Vinicius de Morais
https://www.youtube.com/watch?v=z8-yWOXXJ4Y –
Aquarela, Toquinho
https://www.youtube.com/watch?v=84q1cwabwFoO caderno, Toquinho
https://www.youtube.com/watch?v=dFb1jKEzER0 –
Se achante, Manuel de Barros
https://www.youtube.com/watch?v=d5hIUb19Jlg
O menino e o rio, Manuel de Barros
https://www.youtube.com/watch?v=54nYRif0lg8
Os Saltimbancos - História de Uma Gata- Chico Buarque
https://www.youtube.com/watch?v=u07Td4VPWgA
Nomes de Gente- MPB4
https://www.youtube.com/watch?v=OFif8dwhKEI
O Relógio, Vinicius de Moraes
https://www.youtube.com/watch?v=4szJqFbLEnE
A Porta | Vinicius de Moraes https://www.youtube.com/watch?v=jLY1guopw88
Galinha D’angola – Ney Matogrosso
https://www.youtube.com/watch?v=JVZk3IruU9w –
Leãozinho- Caetano Veloso
https://www.youtube.com/watch?v=zt93UvnesEc –
PARA CANTAR E DANÇAR – Palavra cantada
Caranguejo e Cravo e a Rosa - https://www.youtube.com/watch?v=gsSY0i_-Ypw –
A Canoa Virou- https://www.youtube.com/watch?v=_vmxj-adiPo –
Sapo Jururu - https://www.youtube.com/watch?v=x8JirVDqvmo –
Pot Pourri Parlendas - https://www.youtube.com/watch?v=cqp4N_Hqxvs Pot Pourri Oskindô Lê Lê- https://www.youtube.com/watch?v=C3JeNr7vCS4 –
Músicos dançarinos - https://www.youtube.com/watch?v=uAVPMdtpVwM –
O que que tem na sopa do neném?- https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw

OUTROS ACERVOS
Domínio público- www.dominiopublico.gov.br
Itaú- Leia histórias (acesso a vários livros)- https://www.itau.com.br/crianca/formulario
Canal do Youtube da Sala de Leitura SME Carioca – vários contadores de histórias e
escritores contando e lendo histórias
https://www.youtube.com/channel/UCdERFeChcuTmW2q72_8RpmQ Mural de Sugestões - Parceiros da Educação RJ – elaborado por Leda Fonseca
https://pt-br.padlet.com/leda_fonseca/cvx9900k9v1s Lendas brasileiras- MultiRio - https://tinyurl.com/y65pe5s6 –
Algumas editoras e sites estão oferecendo livros gratuitos:
Companhia das letras http://www.blogdacompanhia.com.br/conteudos/visualizar/Ebooks-gratuitos-Leia-Em-Casa
Brinque-book - https://www.brinquebook.com.br/
LP&M- https://www.lpm.com.br/site/default.asp
Amazonhttps://www.amazon.com.br/b/ref=amb_link_1?ie=UTF8&node=6311441011&pf_rd_
m=A1ZZFT5FULY4LN&pf_rd_s=merchandised-search-left6&pf_rd_r=5XBD245RDAX8ATFXDZAD&pf_rd_r=5XBD245RDAX8ATFXDZAD
&pf_rd_t=101&pf_rd_p=0713c8ff-f5bc-4ef0-a564-ea7b147532de&pf_rd_p=0713c8fff5bc-4ef0-a564-ea7b147532de&pf_rd_i=5559842011

