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RESUMO 
 

 

A Literatura Infantil é um rico instrumento de informações, e 
oferece ao leitor momentos lúdicos e prazerosos. Este trabalho teve como objetivo 
principal enfatizar a contribuição da Literatura Infantil na Educação Infantil. Como 
objetivo específico buscou trazer algumas concepções de infância; caracterizar a 
Educação Infantil e Literatura Infantil por meio de referencial teórico e legislação 
acerca do assunto. Tratou-se de uma pesquisa bibliográfica, que partiu de 
referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, 
como livros, artigos científicos, páginas de web sites entre outros. Os resultados 
demonstraram que a concepção de infância teve várias alterações no tempo e na 
sociedade; que a legislação trouxe contribuições significativas para a Educação 
Infantil, no Brasil, a partir do século XX; o gênero contos de fadas destaca-se por 
conter a presença do “maravilhoso” e pela peculiaridade de apresentar um mundo 
em miniatura, características que vão ao encontro do universo infantil. 

 
Palavras-chave: Infância.Literatura Infantil. Educação Infantil. Legislação. Contos 
de Fadas. 
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ABSTRACT 
 

Children's literature is a rich instrument of information, and provides the reader 

playful and enjoyable teaching method, which will be taken for life . This work is 

concerned to show that we must develop a work with children from kindergarten 

through children's literature that is meaningful to the child , and the teacher has to be 

aware of the importance of this action. My research was literature , i have sought 

from the beginning to design childhood , the emergence of children's literature , 

speak of the influence of fairy tales in children's literature , the importance of 

imagination in this age group . I emphasize the importance of teacher training not 

only readers, most critical readers. 

 
Key words Childhood. Children's literature. Child education. Legislation. Fairy Tales. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A educação preocupa-se em contribuir para que o indivíduo tenha 

uma formação crítica, responsável e atuante na sociedade”  (BRASIL, 1996).  

Diante disso, a escola vem fazendo um trabalho de desenvolver na 

criança o hábito da leitura e a literatura pode ser muito útil nesse processo. A 

literatura infantil, por ser um instrumento motivador e desafiador, é capaz de fazer 

com que o indivíduo transforme-se em um sujeito ativo na sociedade, responsável 

pela sua aprendizagem, que sabe fazer a leitura de mundo em que vive e assim 

modificá-lo conforme suas necessidades. 

O trabalho realizado teve como intenção enfatizar  a contribuição da 

Literatura Infantil na Educação Infantil. Fez-se necessário trazer algumas 

concepções de infância; caracerizar Educação Infantil e Literatura Infantil referêncial 

teórico e legislação acerca do assunto. 

A metodologia desta pesquisa é de natureza qualitativa, pois não se 

preocupa com representatividade numérica, o pesquisador não faz julgamentos nem 

permite que seus preconceitos e crenças contaminem a pesquisa (GOLDENBERG, 

1997).  

Trata-se de uma pesquisa de cunho bibliográfico “feita a partir do 

levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos 

e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites [...] permite ao 

pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto” FORNSECA,2002,P.32. 

Está dividido em quatro capítulos da seguinte maneira: O primeiro 

capítulo,“Concepção de Infância”, discorre um pouco sobre o surgimento da infância, 

como era a relação das crianças com os adultos. No scaptulo, intitulado “Aspectos 

históricos e legais da Educação Infantil no Brasil”, são citadas brevemente as leis e 
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diretrizes para  crianças e adolescentes. o terceiro capítulo,  “A Literatura Infantil” é 

explicado o surgimento da literatura infantil influência dos contos de fadas das 

histórias contadas. Já no quarto capítulo, “A importância da Literatura Infantil na 

Educação Infantil” mostra a relevância da Literatura Infantil para as crianças 

menores.  
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2 ASPECTOS HISTÓRICOS E LEGAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL 

 

O Brasil tem mais de 150 anos de história sobre a Educação Infantil. 

Nos últimos 30 anos obtivemos um grande avanço, não só na Educação Infantil, 

mas, em geral estamos avançando para termos uma educação mais democrática, 

pública, de qualidade e de acesso a todos. 

   Nesse capítulo, falarei da função da Educação Infantil, nos últimos 

30 anos respaldando na legislação educacional brasileira, que teve grandes 

mudanças ao longo de sua história, configurando-se em um novo ordenamento 

legal, pela atual Constituição Federal, promulgada em 1988, e consolidada 

principalmente, com a aprovação, em 1996, da atual Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional-LDB. (Guimarães, 2002). 

Outros documentos oficiais a respeito da educação da criança de 0 a 

6 anos, além da LDB, foram criados, são: o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), em 1990; A Política Nacional de Educação Infantil (PNEI), em 1994; os 

Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (RCNEI), em 1998; as 

Diretrizes Curriculares nacionais para a Educação Infantil(DCNEI), em 1999, e o 

Plano Nacional de Educação(PNE), EM 2001. 

   Segundo Oliveira (2002) há dois princípios que devem nortear a 

análise da legislação brasileira sobre a Educação Infantil e que devem ser 

lembrados neste estudo. O primeiro refere-se a mudança de concepções, crenças e 

valores que não acontece de uma hora para outra. Sendo assim, a concepção de 

infância, de desenvolvimento, de educação, do papel do Estado e da sociedade com 

a educação das crianças que embasa a formação dos documentos citados 

anteriormente passam por mudanças. Já no segundo princípio, Oliveira (2002) 

ressalta que para elaborar leis e definir as políticas, tem que ser um movimento em 

que agrupe a sociedade civil e os governantes. 

  Rosemberg (2003) destaca três importantes períodos que marcam 

a história da educação infantil brasileira da atualidade. São eles: 1º momento:” [...] 

entre o final dos anos 1970 e final dos anos 1980, corresponde à implantação de um 

modelo de educação infantil de massa, alinhada a Cânones do UNICEF a da 
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UNESCO” (p.33); 2º período: [...] “se iniciou com a abertura política após a ditadura 

militar, principalmente por meio de ações desenvolvidas pro movimento sociais que 

se mobilizaram em prol da Constituinte” (p.34); 3º período: “[...] se instalava com a 

apropriação e implantação da LDB, em 1996” (p.35). 

  Na periodização estabelecida por Rosemberg (2003), há uma 

flexibilidade entre os limites, por não estarem pautados em fatos ou datas 

especificas, mas em situações e contexto plenos de avanços e retrocessos. 

Rosemberg (2003) afirma que até no final da década de 60, os 

países desenvolvidos e os que estavam em desenvolvimento, adotavam 

basicamente, dois modelos institucionais: as creches, que eram destinados aos 

pobres, e os jardins de infância, que eram destinados a crianças de lares mais 

abastados.  

Neste período, de acordo com Kramer (1987) a pré-escola passa a 

ser vista com uma nova função que vão além do modelo assistencialista.  Comenta 

que:  

A função dessa pré-escola era de compensar as 
deficiências das crianças, sua pobreza, a negligência de suas 
famílias... Assim, podemos observar que as origens remotas da 
educação pré-escolar se confundem mesmo com as origens da 
educação compensatória, tão difundida nas últimas décadas (1987, 
p. 23). 

   Ao estudar as políticas propostas pelos principais organismos 

vinculados a ONU-UNICEF e UNESCO, Rosemberg (2003) encontrou os principais 

modelos de educação infantil por elas sugeridas para os países em desenvolvimento 

e assim organizou: 

  -  A expansão da Educação Infantil constitui uma via para combater 

a pobreza nos países subdesenvolvidos e melhorar o desempenho no ensino 

fundamental, portanto sua cobertura deve crescer; 

- Os países pobres não dispõem de recursos públicos para expandir, 

simultaneamente, o ensino fundamental (prioridade número um) e a educação 

infantil;  
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- A forma de expandir a educação infantil nos países 

subdesenvolvidos é por meio de modelos que minimizem investimentos públicos, 

dada a prioridade de universalização do ensino fundamental; 

Para reduzir os investimentos públicos os programas devem se 

apoiar nos recursos da comunidade, criando programas denominados “não formais”, 

“alternativos”, “não-institucionais”, isto é, espaços, materiais, equipamentos e 

recursos humanos disponíveis na “comunidade”, mesmo quando não tenham sido 

concebidos ou preparados para essa faixa etária e para seus objetivos. 

(ROSEMBERG, 2002a, p.7-8). 

O modelo de educação infantil foi aos poucos elaborado e divulgado 

por meio de missões em países considerados em desenvolvimento, realizações de 

seminários internacionais e regionais, e assessoria de especialista e publicações 

diversas. Divulgavam sugestões de modalidades de educação infantil e estratégias 

para reduzir o custo, como sendo a melhor alternativa para o desenvolvimento das 

crianças. 

   De acordo com Rosemberg (2003), o segundo período teve início 

com o processo de abertura política após a ditadura militar, por meio de ações 

desenvolvidas por movimentos sociais que se mobilizaram em prol da Constituinte. 

Foi um período de extrema mobilização política, uma rica discussão e proposta que 

envolviam a busca de uma função pedagógica para a educação das crianças 

pequenas a ponto de influenciar não apenas a redação do texto Constitucional, mas 

também outros documentos legais, principalmente os elaborados no início da 

década de 1990; o ECA (1990) e a Política Nacional de Educação Infantil (1994). 

Schimidt (1997) assinala que o século XX foi marcado por um 

intenso movimento internacional em que favoreceu a educação da criança. Esse 

período foi denominado como o século da criança.  

Houve um fórum Defesa da Criança e do Adolescente que foi 

enviado aos constituintes uma emenda popular com 85.000 assinaturas. Nessa 

comissão, foi marcante a participação das crianças, pois:  

Nas escolas, elas estudavam e debatiam sobre seus direitos e sobre os 

problemas reais que estavam enfrentando. Nas ruas, elas iam em busca de assinaturas de 

outras crianças adultos em apoio as reivindicações que seriam encaminhadas a Assembleia 



 17 

Nacional Constituintes. Nas praças, elas realizavam dias de mobilização, de desenho sobre 

seus direitos. Em assembleia legislativa e câmara de vereadores, realizavam simulações de 

sessões nas quais debatiam suas questões com a assistência de deputados e vereadores. 

Marcha a passeatas, concursos de redação e de desenho, cartas aos constituintes, 

participação em programas de rádio e de televisão, foram outras formas que as crianças 

utilizaram para expressar como desejavam que a sociedade as visse e com elas se 

relacionasse. (DIDONET;1992, p.26-27). 

A aprovação e implantação da atual LDB- Lei n. 9394/96- marca o 

começo do terceiro período da história da Educação Infantil brasileira, de acordo 

com Rosemberg (2003). 

  Oito anos separa a promulgação da atual constituição federal e sua 

regulamentação pela LDB. Nesse meio tempo é possível verificar mudanças 

ocorridas nas concepções de Estado e de políticas sociais. Bem como explica 

(ROSEMBERG 2002b,p.64-65): 

A Constituição de 1988 foi aprovada em contexto 
social e político em que o modelo de social-democracia e Estado do 
bem-estar social ainda não havia sido abalado pela nova ordem 
econômica mundial. A aprovação da LDB e sua implantação 
ocorreram em novo momento histórico, quando se alteraram 
concepções de Estado e de política social. Assim, em decorrência de 
razoes econômicas (globalização da economia) e de outras 
modificações sociais, [...] a década de 90 assistiu, no Brasil, na 
América Latina e quiçá no mundo, a substituição de modelos de 
políticas sociais.  

Como esse processo de elaboração dessa lei foi muito grande, para 

sua compreensão há se considerar o contexto dos anos 90, que foi bem diferente do 

da década anterior. A concepção de política social característica dos anos 1980 foi 

aos poucos sendo substituída por um novo modelo que enfatizava a eficiência, a 

redução do papel do Estado, o aumento da participação da iniciativa privada no 

mercado, ou seja o Estado queria tirar de sua responsabilidade, e transmitir ao 

privado essa função, que por sinal o privado visava o lucro. (ROSEMBERG, 2002A). 

Não se pode negar que pelo, menos no aspecto legal a atual LDB 

trouxe importantes conquistas para a educação das crianças pequenas.  

  A LDB, em seu Art.4º, reitera que a educação escolar pública é de 

responsabilidade do Estado e garante que as crianças de 0 a 6 anos serão 

atendidas de forma gratuita em creches e pré-escolas. 
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  Segundo Didonet (2000, p. 16), a LDB, ao considerar a educação 

infantil como primeira etapa da educação básica, “não está apenas dando-lhe uma 

oposição cronológica na pirâmide da educação, mas, principalmente, expressando 

um conceito novo sobre esse nível educacional”, conferindo-lhe maior importância.  

Além de compor a educação básica, a educação infantil foi conferida 

a finalidade de, em complemento a ação da família e da comunidade, promove o 

“[...] desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos 

físicos, psicológicos, intelectuais e sociais” (BRASIL,1996, Art.29). Por tanto crianças 

com faixa etária até 3 anos devem ser atendidas nas creches ou entidades 

equivalente e quanto as crianças de 4 a 6 devem ser atendidas nas pré-escolas. 

(Art. 30). 

  Correa (2002) também considera que o conteúdo do Art. 29 da LDB 

expressa nova visão relativa às necessidades das crianças pequenas. E ela afirma, 

que o Art. 31 da referida lei está na mesma direção. 

  O que não pode ser esquecido é que a incorporação da educação 

das crianças pequenas pelas redes municipais de ensino, deliberada pelo atual texto 

constitucional e pela atual LDB, não pode ser interpretada apenas como uma 

mudança de órgão responsável por esse nível de escolaridade, mas como um passo 

significativo em direção a uma educação infantil que supere sua histórica função 

assistencialista. 
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3 BREVE CARACTERIZAÇÃO DA INFÂNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A Educação Infantil é pouco valorizada nas pesquisas educacionais, 

mesmo entre os que trabalham com a educação das crianças pequenas, mas ainda 

possui uma história, precisa ser considerada. Em geral, os estudos privilegiam 

outras áreas, como a Psicologia da criança em detrimento da história da educação 

Infantil. 

Para Kuhlmann Jr.(1998), a história seria útil apenas para compor 

um quadro de referência; mas ela seria mesmo inútil, pois se ocupa do que já 

passou; ou a história seria inútil por ser teórica, distante das necessidades da 

prática. O passado se torna um dado frio sem a vitalidade do presente. Entende-se a 

história como uma evolução linear, um recurso à mão para explicar ou justificar 

proposta atuais. O passado teria sido necessariamente atrasado e o que se está 

fazendo inaugura uma nova era: neste momento, a instituição será educacional, se 

dará importância ao brinquedo e à brincadeira, começará a atender ás necessidades 

da criança, expressões que, surpreendentemente, podem ser encontradas mesmo 

em textos de um século atrás. 

Kuhlmann Jr.(1998) comenta que quando se descarta a história 

porque seria teórica, transfere-se para a teoria a crítica à academia, às instituições e 

às pesquisas que se isolam das demandas sociais, produzindo ideias vazias que 

não levam nada. Assim, essa crítica também incentiva a demanda por soluções 

fáceis, por receitas prontas.  

Observa-se, em relação à critica, muitas vezes uma concepção que 

infantiliza as professoras e professores; que lhes quer ensinar, por exemplo, apenas 

o “cuidar” em detrimento do “educar”. 

 Enquanto se defende que as crianças tenham favorecida sua 

autonomia e se motivem para a fruição dos bens culturais, que aprendem a gostar 

de ler e de conhecer, ignora-se que os educadores também precisam desfrutar 

dessas condições, além, é claro, das condições dignas de trabalho e de salário. É 

impossível controlar os imprevistos das situações reais, o que as propostas que 

rejeitam a teoria fazem supor. Daí, a formação dos educadores exigir a capacitação 
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teórica que permita, a partir da reflexão e do pensamento crítico, trazer das 

abstrações um alimento para a prática cotidiana. (KUHLMANN JR.,1998). 

A própria expressão “Educação Infantil” foi adotada a pouco tempo 

em nosso país, consagrada nas na Constituição de 1988, assim como na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, para caracterizar as instituições 

educacionais pré-escolares, abarcando o atendimento dos zero aos seis anos de 

idade. 

As instituições de educação da criança pequena estão em estreita 

relação com as questões que dizem respeito á historia da infância, da família, da 

população, da urbanização, do trabalho e das relações de produção, etc.- e, é claro, 

com a história das demais instituições educacionais. Não se trata apenas da 

educação infantil, a história da educação em geral precisa levar em conta todo o 

período da infância. 

No dicionário Aurélio, infância é considerada como o período de 

crescimento, no ser humano, que vai do nascimento a puberdade. Para o Estatuto 

da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 13/7/90), criança é a pessoa até os 12 

anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e os 18 anos. 

Ariés (1978) identifica a ausência de um sentimento da infância até o 

fim do século XVII, quando teria se iniciado uma mudança considerável. Por um 

lado, a escola substituiu a aprendizagem como meio de educação; a criança deixou 

de ser misturada aos adultos e de aprender a vida diretamente, passando a viver 

uma espécie de quarentena na escola. Por outro, esta separação ocorreu com a 

cumplicidade sentimental da família, que passou a se tornar um lugar de afeição 

necessária entre cônjuges e entre pais e filhos. Esse sentimento teria se 

desenvolvido inicialmente nas camadas superiores da sociedade: o sentimento da 

infância iria do nobre ao pobre. 

De acordo com esse mesmo autor, os seis modos de relação com a 

infância seriam: o infanticídio, da antiguidade do século IV D.C.; o Abandono, do 

século IV ao XIII a Socialização, do século XIX a meados do XX; e o Apoio, 

Colaboração ou amparo, iniciado em meados do século XX. 
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É preciso considerar a infância como uma condição da criança. O 

conjunto das experiências vividas por elas em diferentes lugares históricos, 

geográficos e sociais é muito mais do que uma representação dos adultos sobre 

esta fase da vida. Precisamos conhecer as representações de infância e pensar nas 

crianças, como pessoas, localiza-las nas relações sociais, etc., reconhece-las como 

produtoras da história. Desse ponto de vista, torna-se difícil afirmar que uma 

determinada criança teve ou não infância (KUHLMANN, JR, 1998). 

Pensar a criança na história significa considerá-la como sujeito 

histórico, e isso requer compreender o que se entende por sujeito histórico. Para 

tanto, é importante perceber que as crianças concretas, na sua materialidade, no 

seu nascer, no seu viver ou morrer, expressam a inevitabilidade da história e nela se 

fazem presentes, nos seus mais diferentes momentos. “A Compreensão da criança 

como sujeito histórico exige entender o processo histórico como muito mais 

complexo do que uma equação do primeiro grau, em que duas variáveis de estrutura 

explicariam tudo o mais”. (KUHLMANN, JR, 1998). 

Os direitos consignados à infância brasileira não revelam estar em 

processo de consolidação, sobretudo, em termos legais, merecendo atenção para a 

garantia do conquistado. Tal situação exige a visibilidade maior da importância da 

etapa educacional em questão, sustentada pela socialização de conhecimentos de 

diferentes áreas, oferecidas aos pais e às comunidades, de tal forma a privilegiar a 

defesa e garantia dos direitos da criança em desfrutar de práticas educativas que 

possam ser adequadas para o favorecimento do desenvolvimento infantil.  

Elementos da história do atendimento à infância precisam e 

merecem ser conhecidos, entendidos e analisados, para que se possa elaborar e 

manter a luta pelas condições educacionais que favorecem a inserção das crianças 

na sociedade à qual pertencem, sua condição de direito em ser pessoa, em ser e 

viver as perspectivas --culturais que sustentam as bases do sujeito, protagonista  da 

história de seu próprio desenvolvimento, interlocutora de diálogos abertos com e em 

um mundo em permanente e absoluta dinamicidade.  
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4 A LITERATURA INFANTIL 

 

A literatura infantil apresenta, no Brasil um trabalho extenso e 

desconhecido. No final do século XVII e começo do século XVIII, foram produzidos 

os primeiros livros para as crianças. Antes disso, como não existia a concepção de 

infância ninguém produzia livros para essa faixa etária. Essa construção de “nova 

noção de família” por incrível que pareça somente veio a surgir meio a Idade 

Moderna. E isso ocorreu porque a representação de família não estava mais 

centrada nas amplas relações de parentesco, mas sim na preocupação de manter a 

sua privacidade e estimulo de afeto entre seus membros. Antes dessa mudança 

crianças e adultos frequentavam os, porém não havia relação de afeto entre ambos.  

A literatura infantil e a escola têm um papel um pouco conturbador 

nessa relação de infância, já que os meios de controles do desenvolvimento 

intelectual da criança eram de certa forma controlados por esses meios (literatura 

infantil, escola).  

Os primeiros textos para os pequenos tinham intuito educativo e 

eram produzidos por pedagogos e professoras. 

Depois de um tempo quando a literatura infantil consegue o estatuto 

de arte literária, ela se aparta de sua origem voltada para Pedagogia, não é porque 

as crianças ainda não se tornaram adultos que não mereçam uma literatura da 

altíssima qualidade.  

Lypp (1977) nos apresenta uma nomeação de criações literárias, as 

quais a autora chama de “adultocêntrica”, que embora seja apreciada por crianças, a 

produção e analise de interesse é feita pelo adulto. 

Bernard Charlot (1979), descreve a criança como imagem projetada 

pelo adulto. Para ele essa contradição da imagem da criança acontece porque são 

projetados nela as aspirações e repulsas por parte dos adultos. Na concepção desse 

autor, a imagem da criança reflete o pensamento do adulto e da sociedade acerca 

de si mesmos. E esse reflexo tende a tornar-se realidade quando ao responder às 

exigências do adulto ou da sociedade, estes aceitam, valorizam, recusam ou 

condenam, impondo, dessa forma o que se espera da criança. 
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Nesta medida, a literatura também pode representar o mundo adulto, 

sendo que o narrador pode censurar a participação de personagens infantis.  

A literatura e a escola enquanto instituição podem se tornar 

fundamental na reflexão da criança em relação a sua condição social. Tanto a 

escola quanto a literatura infantil partilham da mesma intenção que é a natureza 

formativa. Entretanto embora ambas compartilham da mesma função, elas, não 

reconhecem uma a outra como sendo da mesma natureza.  

A literatura infantil tem função formativa, que em nenhum momento 

se confunde com uma missão pedagógica. A literatura está voltada para a cultura – 

a de “conhecimento de mundo e do ser”, como afirma Candido (1972), e mais do que 

isso, proporciona elementos que emancipam o ser humano, que é a grande 

finalidade do saber. 

Sempre confundida com o livro didático, a literatura infantil, não 

somente precisa mas merece uma demarcação de seu alcance e limites. 

 Temos um grande número de produção nos dias atuais, porém a 

literatura infantil nem sempre foi assim. No século XVII inexistiam essas produções, 

já que não havia se firmado ainda a concepção de infância. Como descreve Richter 

(1977,p.27), as divisões hoje reconhecidas como infância e adolescência inexistiam: 

na sociedade antiga, não havia a “infância”: nenhum espaço 
separado do “mundo adulto”. As crianças trabalhavam e viviam junto 
com os adultos, testemunhavam os processos naturais da existência 
(nascimento, doença, morte), participavam junto deles da vida 
pública, nas festas, guerras, audiências, execuções, etc., tendo 
assim seu lugar assegurado nas tradições culturais comuns: na 
narração de histórias, nos cantos, nos jogos. Somente quando a 
“infância” aparece enquanto instituição econômica e social, surge 
também a “infância” no âmbito pedagógico-cultural, evitando-se 
“exigências” que anteriormente eram parte integrante da vida social 
e, portanto, obviedades. 

Desse processo de contação de história citado por Richter (1977) 

que começa a ficar mais forte a literatura infantil, contribuindo para a formação da 

elite cultural; já que havia a adaptação dos contos de fadas e dos clássicos. 

Contos de fadas e literatura infantil são na maioria das vezes 

confundidos. Vários estudiosos da área consideram a criança como seu público alvo, 

como escreve Richter e Merkel (1974, p.41-42): “a definição de conto de fadas 
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(märchen) não é dada nem pela forma literária, nem pela relação sócio histórica 

onde aparecem estas narrativas, mas depende afinal de ser ele apropriado ou não 

para as finalidades da educação infantil burguesa”. Esses autores ressaltam a 

particularidade que se tem os contos de fadas:  

A atração do conto folclórico para as crianças reside na elaboração 

de um esboço de vivencias sociais, onde cada um tem o seu papel na sociedade. 

A literatura infantil e sua caracterização revelam algumas 

especificidades do gênero:  

1) Essa especificidade vive em função de um certo tipo de leitor, 

que no caso é a criança. 

2) A produção de um acervo de texto infantis fez-se por meio dos 

clássicos e dos contos de fadas. 

3) O conto de fadas se mostrou o mais apto a formação de um 

catálogo de texto dirigido para as crianças, devido ás várias qualidades. Podemos 

verificar que a Literatura Infantil merece essa denominação somente quando 

incorporada as características do gênero dos contos de fadas. Embora essa 

conclusão pareça subordinadora, fazem parte os textos que compartilham as 

propriedades dos contos de fadas, que são: a presença do maravilhoso; b) a 

peculiaridade de apresentar um mundo em miniatura. 

4) Por algumas características semelhantes que a história da 

literatura infantil se mistura com as transformações vividas pelos contos de fadas.    

5) A literatura infantil evidencia a preocupação do adulto com a 

criança, deste modo, trata-se de uma comunicação desigual, em que o que tem mais 

peso é a influência que o adulto exerce na criança. 

Como podemos ver, os livros destinados aos pequenos têm sua 

origem demarcada pela adaptação. Klinberg (1973) identifica algumas adaptações. 

A primeira delas se refere a adaptação do assunto, pois, tendo em vista que a 

experiência do leitor, suas vivencias, são limitadas. Desse modo, o escritor precisa 

adaptar os temas, ideias ou problemas à realidade desse leitor. Da mesma maneira 

o sucesso do livro depende da presença de um conteúdo que estimule o leitor do 

ponto de vista comportamental e conduza- o à aceitação de valores que colaborem 
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na sua integração ao meio social, ou seja uma maneira de introduzir a moral na 

criança. 

Em segundo lugar, o autor destaca a adaptação da forma que visa 

ao interesse do leitor, assim como às condições especiais de sua percepção do real, 

é importante que a forma escolhida contenha expectativas recepcionais para que o 

leitor se identifique. Nesse sentido, as histórias devem ter um desenvolvimento 

linear; além disso, evita-se fazer retomadas de acontecimentos anteriores, bem 

como interrupções no texto para esclarecer conceitos ou lições de moral. 

Por último o autor fala da adaptação do estilo, nesse caso o 

vocabulário tem que estar acessível à faixa etária da criança, obedecendo ao seu 

nível de desenvolvimento cognitivo. Sendo assim, os escritores optam por um tipo de 

escrita que vá ao encontra das particularidades do estilo infantil. 

No Brasil, um dos autores que se destaca na literatura infantil é sem 

dúvidas Monteiro Lobato, criador da obra do “Sitio do Pica Pau Amarelo”. Ele que 

inicia o rompimento dos padrões literários estabelecidos pelos europeus, 

principalmente na tradição folclórica.  

O contato inicial com a literatura infantil se faz inicialmente através 

da sonoridade, as crianças ouviam muitas histórias narradas dos adultos, podendo 

ser acompanhada de um olhar na ilustração, sendo assim, se tornaria mais fácil a 

inserção dessas crianças no mundo da leitura tempo mais tarde. 

Quando começamos a ler sobre o universo da criança, podemos 

observar que o primeiro contato dela com o mundo ocorre através da audição e da 

visão. O texto somente é inserido na criança quando ela já adquire uma maturação 

maior.  

Ainda considerando o contexto brasileiro, nas décadas de 30 e 40 

houve uma parada nas produções literárias para crianças, alguns escritores da 

época não as faziam mais. Coelho (1985) explica que nos anos 30 e 40, houve um 

predomínio do imediatismo e das informações úteis e formação cívica nas obras, 

desse modo, poucos autores conseguiram imprimir em suas obras uma caráter 

literário. 
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Felizmente nos dias atuais vemos um grande número autores 

produzindo literatura infantil, porem isso não quer dizer que todas as obras 

produzidas são renovadoras ou que tenham uma qualidade literária boa. 

 

4.1 A importância da Literatura Infantil na Educação Infantil 

O mundo despertou-se para a real importância da educação infantil. 

Como citei no segundo capitulo deste trabalho, nem sempre a educação infantil foi 

dada como algo importante. 

Sabemos que não estimular a criança é algo inaceitável quando se 

trabalha com Educação Infantil, ainda mais as crianças menores. A criança quando 

estimulada no tempo certo, desenvolve capacidades motoras, afetivas e sociais. E o 

contato da criança com o educador transforma-se em aprendizado. 

Para desempenhar a contento a mediação de 

aprendizagens na construção de significados, o educador precisa conhecer 

como as crianças pensam e se apropriam dos conhecimentos para saber 

intervir no sentido de que elas possam avançar. (HERMIDA, 2007, p.289) 

A educação infantil tem-se revelado de extrema importância para a 

aprendizagem efetiva. Ela proporciona a socialização, desenvolvimento de 

habilidades, entre inúmeros aspectos positivos. Na educação infantil que ocorre o 

alicerce da aprendizagem. 

[...] a educação infantil precisa ser muito mais qualificada. Ela deve 
incluir o acolhimento, a segurança, o lugar para a emoção, para o 
gosto, para o desenvolvimento da sensibilidade; não podendo deixar 
de lado o desenvolvimento das habilidades sociais, nem o domínio 
do espaço e do corpo e das modalidades expressivas; deve 
privilegiar o lugar para a curiosidade e o desafio. (BUJES, 2001, p. 
21 apud HERMIDA, 2007, p. 227) 

 

Nesse período é muito importante o contato dos pequenos com os 

livros e as histórias. A criança nessa fase experimenta a escrita por si, observando o 

mundo a sua volta. 

Trabalhar a literatura infantil envolve um exercício de interpretação 

de mundo, uma vez que não apenas evidencia a captação de um sentido, mas as 

relações que existem entre a significação e a história do leitor. Não cabe ao 
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professor apenas ensinar a criança e decifrar as letras, mas sim uma visão mais 

ampla de mundo. E isso é o objetivo da literatura infantil, formar leitores críticos 

desde crianças. 

Essa busca de novos conhecimentos através da literatura infantil, 

exige do professor, uma ação ativa, reflexiva, critica, sempre se opondo ao ensino 

passivo, de submissão, alienação, existente ainda nos dias atuais. 

Conforme considera Hermida (2007), é importante que o educador 

tenha consciência em relação as intenções educativas que direcionam o seu 

trabalho e que seu planejamento seja bem definido, com vistas a possibilitar 

atividades apropriadas à faixa etária das crianças com quem trabalha, 

proporcionando uma aprendizagem mais enriquecedora e promovendo o 

desenvolvimento das crianças.  

Intenções educativas que estabelecem capacidades que às crianças 
poderão desenvolver como consequência de ações intencionais do 
professor. O que auxilia na seleção de conteúdos e os meios 
didáticos a serem utilizados. (BRASIL, 1998.p.47). 

A literatura infantil é um instrumento muito valioso de transmissão de 

cultura, de integração das áreas de conhecimento, como, história, musica, arte, 

psicologia, sociologia, etc., A literatura desempenha um papel fundamental na 

escola e em casa, como uma ferramenta que auxilia nesse processo de leitura e 

escrita. 

É através de uma história que se pode descobrir outros lugares, 

outros tempos, outros jeitos de agir e de ser, outras regras, outra 

ética, outra ótica...É ficar sabendo história, filosofia, direito, política, 

sociologia, antropologia, etc. sem precisar saber o nome disso tudo e 

muito menos achar que tem cara de aula. (ABRAMOVICH ,2006 

p.17). 

A literatura infantil tem em sua essência, o lúdico, ou seja, parecido 

com o mundo dos sonhos, que muitas vezes são mágicos, fazendo com que a 

criança viaje ao mundo fantástico. 

Ao mesmo tempo em que a literatura está educando a criança, ela 

também está entretendo, fazendo com que esse processo de aprendizagem se torne 

mais prazeroso. E isso de certa forma trabalha com a criatividade da criança, com 

seu imaginário. 
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A arte de contar história como vimos no capítulo anterior é uma arte 

antiga, em relação à criança, a história é a maneira que temos de participar do seu 

“mundinho”, como por exemplo a criança conta do seu desconforto em ter que dividir 

o seu brinquedo com alguém, ou como foi a sua primeira vez na praia. A narração 

que fazemos do livro oferece uma afirmação pessoal que a criança tenha dito a si 

mesma e podemos associar o que Vygotsky (1982) descreveu como a linguagem 

interna. 

A contação de histórias é atividade própria de incentivo à imaginação 
e o trânsito entre o fictício e o real. Ao preparar uma história para ser 
contada, tomamos a experiência do narrador e de cada personagem 
como nossa e ampliamos nossa experiência vivencial por meio da 
narrativa do autor. Os fatos, as cenas e os contextos são do plano do 
imaginário, mas os sentimentos e as emoções transcendem a ficção 
e se materializam na vida real. (RODRIGUES, 2005, p. 4). 

A literatura desenvolve a imaginação a curiosidade das crianças, 

fazendo com que elas tenham mais facilidade para apreciar as experiências por elas 

vividas. Contrapondo a invasão explicita que a televisão oferece, está a literatura 

que proporciona várias dimensões para a imaginação da criança, que sem a leitura 

pouco provável teria. Livros em geral, mas principalmente a literatura infantil tem o 

poder de expandir a imaginação no leitor.  

De acordo com Ferreira (1975, p. 918): “Imaginar é construir ou 

conceber na imaginação; fantasiar, idear, inventar; é o ilusório; o fantástico. 

Imaginação: é a faculdade que tem o espírito de representar imagens. Imaginário: é 

o que só existe na imaginação”. 

            Segundo Bettelheim (1980, p.13), para que uma história 

realmente consiga prender a atenção da criança, deve entretê-la e despertar sua 

curiosidade. Mas para que uma história enriqueça sua vida, deve estimular a 

imaginação, ajudá-la a desenvolver seu intelecto e deixar cada vez mais claras suas 

emoções; e, ao mesmo tempo, a história tem que de fato sugerir soluções para os 

problemas que a perturbam. Essas características são muito presentes no gênero 

conto de fadas. 

Enquanto diverte a criança, o conto de fadas esclarece sobre si 
mesma, e favorece o desenvolvimento de sua personalidade. 
Oferece significado em tantos níveis diferentes, e enriquece a 
existência da criança de tantos modos que nenhum livro pode fazer 
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justiça à multidão e diversidade de contribuições que esses contos 
dão à vida da criança. BETTELHEIM, 1992 p.20) 

Os contos têm a capacidade de deixar manar o imaginário e com 

isso leva a criança a ter curiosidade. Através dos contos tem-se a possibilidade de 

descobrir um mundo novo, cheio de conflitos, tudo isso de uma forma prazerosa, 

sendo assim, os contos possibilitam que as crianças se projetem nessa narrativa, 

fortalecendo suas experiências internas, com isso, esse processo contribui para 

desenvolver a imaginação. 

Os contos de fadas, à diferença de qualquer outra forma de literatura, 
dirigem a criança para a descoberta de sua identidade e 
comunicação e também sugerem as experiências que são 
necessárias para desenvolver ainda mais o seu caráter. Os contos 
de fadas declaram que uma vida compensadora e boa está ao 
alcance da pessoa apesar da adversidade, mas apenas se ela não 
se intimidar com as lutas do destino, sem as quais nunca se adquire 
verdadeira identidade. Estas estórias prometem à criança que, se ela 
ousar se engajar nesta busca atemorizante, os poderes benevolentes 
virão em sua ajuda, e ela o conseguirá. As estórias também 
advertem que os muito temerosos e de mente medíocre, que não se 
arrisca mas e encontrar, devem se estabelecer numa existência 
monótonas e um destino ainda pior não recair sobre eles. 
(BETTELHEIM 2002, p.23)  

 

Para Bettlheim (1980), os contos de fadas atuam de maneira 

congruente ao caminho pelo qual uma criança pensa e sente o mundo, por esta 

razão são tão claro para elas. Os mesmos contribuem muito na formação da 

personalidade, ajudando-as a entenderem um pouco melhor o contexto no qual está 

posta. 

Desse modo, a leitura dos contos de fadas se faz significativo na 

formação da personalidade da criança, pois através deles poderão formar-se e 

informar-se sobre a vida e o universo que as cercam. 

Bettelheim, em seu livro “A psicanálise dos contos de fadas” (1980, 

p.19), diz:  

Só partindo para o mundo é que o herói dos contos de fada (a 
criança) pode se encontrar; e fazendo-o, encontrará também o outro 
com quem será capaz de viver feliz para sempre; isto é, sem nunca 
mais ter de experimentar a ansiedade de separação. O conto de 
fadas é orientado para o futuro e guia a criança – em termos que ela 
pode entender tanto na sua mente inconsciente quanto consciente – 
a ao abandonar seus desejos de dependência infantil e conseguir 
uma existência mais satisfatoriamente independente. 
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Segundo Sisto (2005, p. 37), " o contar história é uma tarefa não 

muito fácil, e estamos cada vez mais convictos que é preciso habilidade, exercício, e 

preparo para controlar todos os mecanismos que entram em jogo cada vez que se 

quer transferir uma história a uma público".  

Ao trabalhar com a literatura infantil em sala de aula, o professor 

estabelece a relação com o aluno, com sua cultura e com sua realidade quando, ao 

invés de somente contar ou ler a história, cria condições para que eles confrontem a 

história a partir de seus pontos de vista, assumindo posições e personagens, criando 

novas situações através das quais eles vão descobrindo a história original. 

Sendo assim a técnica e experiência é necessário para que 

aconteça esse maior aproveitamento da literatura. O professor tem dentro de si um 

contador de histórias, e só precisa encontrá-lo e aprimorá-lo. Para que isto ocorra 

pode-se levar em consideração o que propõe Malba Tahan, (2009, p.7) para ser um 

bom contador de histórias basta: 

Viver a história; narrar com naturalidade, sempre adequando o 
vocabulário ao público; antes de contar a história, saber sobre o que 
se trata e sempre estar seguro de si; saber “prender” a atenção do 
público, buscando sempre alternativas diferenciadas; quando for 
contar a história, ler com emoção, podendo até se passar por um 
personagem; falar com o tom de voz que seja claro e agradável; 
saber a medida dos gestos, nem pouco e nem muito; ser sempre 
muito original, se não o leitor perderá o interesse se toda vez for a 
mesma coisa. 

É nessa relação lúdica e prazerosa, que se forma desde criança o 

leitor, é através da fantasia e da imaginação que ocorre esse processo. Para 

Benjamin (2000), enquanto a criança brinca, ela se liberta do mundo adulto, criando 

seu próprio mundo. 

A linguagem usada na literatura infantil ajuda o professor a levar a 

criança a construir, a partir de um novo ponto de vista, as percepções de objeto, 

tempo, espaço. As histórias nos mostram que existem vários tipos de pessoas e que 

cabe a nós mesmos escolher quem queremos ser. Na literatura infantil fala-se muito 

da questão do bem vencer o mal, e que os obstáculos servem para nos deixar mais 

fortes para enfrentar a vida. Ajuda a criança sair da condição de dependência 

infantil, para crescer um adulto mais confiante em si mesmo. Sabemos que uma boa 
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história prende a atenção da criança, e assim ela estimula a imaginação e as suas 

emoções, que leva ao longo da vida. 

Chegaram ao seu coração e à sua mente, na medida exata do seu 
entendimento, de sua capacidade emocional, porque continham esse 
elemento que a fascinava, despertava o seu interesse e curiosidade, 
isto é, o encantamento, o fantástico, o maravilhoso, o faz de conta. 
(ABRAMOVICH, 1997, p. 37). 

Fala se cada vez mais da importância e da influência dos contos de 

fadas no desenvolvimento da imaginação infantil. Ouvir e contar histórias é muito 

importante para que aconteça desenvolvimento da criança. É uma caixa de surpresa 

o mundo da imaginação, pois saem de lá muitos pensamentos, ações e comentários. 

Bettelheim (2007, p. 14), afirma que “É aqui que os contos de fadas têm um valor 

inigualável, conquanto oferecem novas dimensões à imaginação da criança que ela 

seria incapaz de descobrir por si só de modo tão verdadeiro”. 

A imaginação e a criatividade parte da vida infantil e é algo 

fundamental para que ocorra o desenvolvimento intelectual e emocional da criança. 

Isso faz com que flua o pensamento e crie-se um lugar de liberdade de ser, quando 

a criança vive em um ambiente em que os adultos permitem que a criança viva livre 

essa imaginação, ela pode ficar mais segura de si mesma e das experiências com o 

mundo.  

Para que o professor consiga desenvolver um trabalho de 

qualidade, utilizando a literatura infantil no processo de letramento, ele tem que estar 

muito bem preparado, pois se não, o educador fará um trabalho vago, que não 

contribuirá para a formação do aluno crítico. Abreu e Masseto (1990, p.115), 

comentam que: 

é o modelo de agir do professor em sala de aula, mas do que suas 
características de personalidade que colabora para uma adequada 
aprendizagem dos alunos; fundamenta-se numa determinada 
concepção do papel do professor, que por sua vez reflete valores e 
padrões da sociedade. 

O ambiente escolar tem que ter qualidade em seu atendimento, 

tanto em relação ao espaço físico quanto aos profissionais que nele trabalham, 

assegurando assim os direitos básicos à educação. Porém isso só ocorre quando os 

educadores de fato estão comprometidos com o ensino. 
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Sabemos da importância da Educação Infantil, pois a criança que 

tem a oportunidade de fazer parte desse espaço educativo passa a ser “educada” e 

relacionar-se melhor com as pessoas e objetos a sua volta. 

Uma educação infantil que respeite direitos da criança em um espaço 
adequado, rico em estímulos, agradáveis aos olhos infantis num 
tempo bem planejado capaz de satisfazer suas necessidades em 
busca da construção de novos saberes e da descoberta do mundo a 
sua volta (MORENO, 2007, p. 55). 

 Com isso consideramos importante que a criança esteja em um 

ambiente favorável para seu desenvolvimento, e a Educação Infantil pode e deve 

proporcionar isso aos pequenos, por isso o professor tem que ter consciência do seu 

papel na vida da criança, sendo assim, a criança se desenvolverá de maneira 

satisfatória. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa enfocou a importância da literatura infantil na 

educação infantil, mostrando que é de extrema importância para aquisição de 

conhecimento, imaginação, lúdico e interação ao ato de ler. 

O que se pode perceber com a educação em nosso país, é que, a 

literatura, como qualquer outro artefato cultural, faz com que tornemos os indivíduos 

mais críticos e participativos. 

No que se refere à Infância e Educação Infantil, pode-se dizer que a 

concepção de infância teve várias alterações no tempo e na sociedade, junto com 

ela a Educação Infantil também teve diferentes funções no decorrer da história, 

passando do caráter assistencialista ao pedagógico. 

Quanto ao aparato legal, verificou-se que a legislação trouxe 

contribuições significativas, no que se refere às instituições de Educação Infantil a 

partir do século XX, no Brasil, em especial a Lei de Diretrizes e Bases, que traz 

concepções mais atuais desse nível de educação e reflete uma linha de pensamento 

mais contemporâneo. 

Pode-se compreender por meio das diferentes concepções que a 

Literatura Infantil possui função formativa, sendo responsável pela transmissão da 

cultura e conhecimento de mundo, uma vez que traz a representação do mundo 

adulto. Enfatizou-se o gênero contos de fada por  conter a presença do 

“maravilhoso” e pela peculiaridade de apresentar um mundo em miniatura, 

características que vão ao encontro do universo infantil. 

 Diante das características da Literatura Infantil e os benefícios para 

o desenvolvimento das crianças na Educação Infantil, depreende-se que os pais 

deveriam ler mais para as suas crianças e para si mesmos. A escola, por ter função 

social, deve proporcionar aos pequenos momentos agradáveis de leitura, bem como 

utilizar a Literatura Infantil como meio eficaz de aprendizagem. 
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