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RESUMO 
 

 

O presente trabalho teve como objetivo verificar como a Literatura Infantil tem sido 
trabalhada na Educação Infantil; a importância que esses docentes dão à Literatura 
bem como o espaço da Literatura nos Centros de Educação Infantil. Trata-se de uma 
pesquisa de campo, utilizando-se de um questionário, o qual foi entregue a 10 
professoras que atuam na Educação Infantil como auxiliares. As professoras 
participantes eram também estudantes do 5º ano de Pedagogia de uma 
universidade pública estadual do Norte do Paraná. O referencial teórico mostrou a 
diferentes visões sobre a leitura e seus benefícios para o desenvolvimento infantil. 
Na análise dos resultados concluiu-se que, hoje em dia, as professoras tem se 
preocupado com a leitura para as crianças, reconhecendo que a Literatura Infantil 
contribui para o desenvolvimento cognitivo, assim como desenvolve o imaginário, a 
criatividade, bem como o sociocultural. Enfocou-se a importância da biblioteca na 
escola como espaço para a Literatura Infantil, porém, na prática verificou-se que a 
sala de aula tem sido o espaço mais utilizado na Educação Infantil para o trabalho 
com a Literatura. 
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ABSTRACT 
 

 

This study aimed to verify how the Children's Literature has been crafted in the 
childhood education; the importance that these teachers give to literature as well as 
room for literature in Early Childhood Education Centers. This consists in a field 
research, using a questionnaire, which was delivered to 10 teachers who work in 
early childhood education as auxiliary. Participating teachers were also students of 
the 5th year of Pedagogy from a state public university in Northern Paraná. The 
theoretical reference showed the reading in several views and the benefits for child 
development. In the analysis of the questionnaires it was concluded that, today, the 
teachers have been concerned about reading for the children, recognizing that 
children's literature contributes to cognitive development, as well as develops the 
imagination, creativity as well as socio-cultural. It focused on the importance of the 
school library as a space for Children's Literature, but in practice it was found that the 
classroom has been the most frequently used in childhood education. 
 
Key words: Children´s literature; Child education; Reading; School Library. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A literatura infantil é um tema recente no Brasil, por pensar que a 

literatura infantil começou a ser publicada a partir do século XVII no mundo e, 

no Brasil, surgiu no final do século XIX e início do século XX. A literatura é um 

tema recorrente na Educação Infantil, por ser uma fase em que a criança se 

desenvolve rápido e pode desenvolver hábitos de leitura. 

 Contar histórias, desde os primórdios da vida em sociedade é um hábito 

que muitos de nós experianciamos em nossa infância. É comum que os pais 

contem histórias para seus filhos, fazendo destes momentos os primeiros 

contatos com a Literatura. Desse modo, pode-se afirmar que é na família, 

desde muito cedo, que nos introduzimos no mundo literário, experiência que irá 

se intensificar na vida escolar. 

Na escola, a literatura infantil é utilizada pelos professores como 

estratégia pedagógica para formar leitores. Mediada pelo professor, torna-se 

um instrumento importante para que essas crianças se desenvolvam critica e 

socialmente, assim como desenvolve seu vocabulário e aprendizagem. 

Neste trabalho buscou-se verificar como a Literatura Infantil é trabalhada 

na Educação Infantil pelos professores; a importância que esses docentes dão 

à Literatura bem como o espaço da Literatura nos Centros de Educação 

Infantil.  

No primeiro capítulo será tratado sobre as concepções de leitura em 

diferentes visões, tal como os benefícios que ela traz para cada indivíduo. 

Tomamos como base as contribuições de Paulo Freire (1982) para quem a 

leitura do mundo se dá antes da leitura da palavra, sendo assim a leitura que 

se dá na escola é uma continuidade da leitura anterior, ou seja, a leitura se 

inicia antes mesmo da criança começar a ser alfabetizada e antes mesmo de 

frequentar a escola.  

No capítulo seguinte, será apresentada uma breve história da literatura 

infantil no mundo e no Brasil e sua importância no contexto histórico. Assim 

como a criança foi vista ao longo dos anos, passando desde uma visão de 

adulto em miniatura até um ser com características singulares, distintas do 
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adulto, merecendo, então, atenção diferenciada. A partir desse momento, a 

criança passou também a ser público específico dos primeiros autores que se 

dedicaram a Literatura Infantil.  

Destacou-se o espaço da Literatura Infantil na escola, observando a 

importância da biblioteca escolar para o contato com as obras pelas crianças, e 

para o trabalho com a Literatura Infantil, mediado pelo professor.  

O último capítulo traz os resultados da pesquisa de campo feita com 

professores da Educação Infantil, de diferentes centros, acerca do trabalho 

desenvolvido na Literatura Infantil com crianças pequenas. 

A importância que se deu para a Literatura Infantil na Educação Infantil 

foi classificada a partir de três funções: psicológica, social e pedagógica. 

Atribuindo à Literatura Infantil o desenvolvimento da imaginação, criatividade, 

superação dos medos, desenvolvimento da personalidade, entre outros. 

 Verificou-se que, quando se sabe dessa importância que a Literatura 

tem na vida da criança, as estratégias que as professoras utilizam para 

aproximar os livros das mesmas são consideradas fundamentais no processo 

do desenvolvimento ou do ensino-aprendizagem. As professoras participantes 

buscam a participação da criança nesse processo, trazendo voz a eles, de 

modo a estimular a leitura, para que sejam futuros leitores críticos. 

 Os espaços na escola para a utilização da Literatura Infantil citados 

pelas professoras foram: a sala de aula, biblioteca, parque, cabana, jardim, 

quadra, etc. A biblioteca escolar, embora reconhecida como um local especial 

na escola por proporcionar o prazer da leitura e contribuir no desenvolvimento 

e aprendizagem da criança, não foi citado como um dos lugares mais utilizados 

para o trabalho para a Literatura Infantil, seja por falta deste espaço, seja por 

opção das professoras pela própria sala de aula. 

 Assim, se fez refletir sobre a importância que a Literatura Infantil tem na 

vida de uma criança mesmo antes dela ser alfabetizada, estimulando para que 

leia com prazer e para ser desenvolvido o cognitivo, social e moral.  
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 Neste capítulo serão abordadas algumas concepções acerca da leitura, 

de acordo com a contribuição de diversos autores nesse campo de estudo. Na 

sequência, encontram-se algumas considerações sobre a leitura na escola.  

 

2.1.1 O que é Leitura? 

 

 A leitura tem importância fundamental na vida das pessoas, não 

somente como prática cotidiana, também para o exercício pleno da cidadania. 

A leitura permite ao indivíduo ter acesso a informações e ao conhecimento 

produzido no mundo. 

 Para Paulo Freire (1982) “a leitura do mundo precede a leitura da 

palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade 

da leitura daquela”. Isto é, antes do indivíduo adquirir a leitura da palavra, este 

já possui a leitura do mundo, mas só se completa ao sujeito se já tem o 

domínio da palavra. 

 Podemos observar nas crianças a questão da leitura, onde a leitura se 

dá antes mesmo da alfabetização. Conforme Maricato (2005, p.18): 

A criança lê do seu jeito muito antes da alfabetização, 
folheando e olhando figuras, ainda que não decodifique 
palavras e frases escritas. Ela aprende observando o gesto de 
leitura dos outros – professores, pais ou outras crianças. O 
processo de aprendizado começa com a percepção da 
existência de coisas que servem para ser lidas e de sinais 
gráficos. 

 

 Martins (1993) reitera que “a leitura vai, portanto, além do texto (seja 

ele qual for) e começa antes do contato com ele. O leitor assume um papel 

atuante, deixa de ser mero decodificador ou receptor passivo”. Ainda segundo 

a autora, a leitura é realizada através do diálogo entre o leitor com o objeto lido, 
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sendo que esse objeto pode ser escrito, sonoro, gestual, uma imagem ou um 

acontecimento. 

 Para Paulo Freire (1982) o aprendizado da leitura é solitário, embora se 

desencadeie e se desenvolva na convivência com os outros e com o mundo. 

Nesse sentido, Martins (1993, p.12) destaca que se aprende a ler apesar dos 

professores, pois para aprender a ler e compreender, o indivíduo tem 

condições de fazê-lo sozinhas algumas coisas e que se necessita de alguma 

orientação. 

 Aprendemos a ler a partir do nosso contexto pessoal, assim das 

nossas experiências de vida. Como afirma Silva (2003, p. 19) “a leitura envolve 

a integração de múltiplos fatores relacionados à experiência do indivíduo, a 

suas habilidades e a seu funcionamento neurológico”. 

 Cada indivíduo tem uma leitura diferenciada do outro, pois depende da 

forma que se lê, de acordo com Kleiman (1989) a leitura “é um ato individual 

até na maneira de ser, pois o que queremos de uma leitura é que determina a 

maneira de como faremos essa leitura”. 

 A leitura tem como função nos preparar para a transformação em si 

mesmo e para a participação na sociedade que se está inserida, assim Silva 

(2003, p. 24) afirma que: 

Em essência, a leitura caracteriza-se como um dos processos 
que possibilita a participação do homem na vida em sociedade 
[...] E, por ser um instrumento de aquisição, transformação e 
produção do conhecimento, a leitura, se acionada de forma 
crítica e reflexiva dentro ou fora da escola, levanta-se como um 
trabalho de combate à alienação, capaz de facilitar às pessoas 
e aos grupos sociais a realização da liberdade nas diferentes 
dimensões da vida [...]. 

  

 O texto nos dá a possibilidade de cada indivíduo dar o significado que 

lhe dê coerência. Por isso, se fala de UM sentido, e não DO sentido para o 

texto, sendo que na atividade de leitura é diferenciada através do lugar social, 

vivências, relações com o outro, valores sociais e os conhecimentos textuais 

que possui (SILVA, 2003). 
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 Desse modo, pode-se compreender o papel do leitor, não como um ser 

passivo diante de um texto, mas como alguém que extrai os significados, a 

partir de sua leitura de mundo. 

 Para Solé (2003, p. 21) o leitor ativo é aquele que “processa, critica, 

contrasta e avalia a informação que tem diante de si, que a desfruta ou a 

rechaça, que dá sentido e significado ao que lê”. 

 Na concepção de Jolibert (2003, p. 79) “ler é questionar um texto, [...], 

construir ativamente um significado, em função de suas necessidades e seus 

projetos, a partir de diferentes princípios, de natureza distinta, e de estratégias 

pertinentes para articulá-los”. 

 

2.1.2 A Leitura na escola 

 

 Cabral (2005) comenta que para além de atividade de linguagem, a 

leitura deve ser vista como atividade cognitiva, em que o leitor, a partir das 

informações contidas no texto constrói o sentido. Nesse processo são 

envolvidos os objetivos do leitor, seus conhecimentos prévios, entre outros 

fatores afetivos pessoais. 

 Embora haja uma tendência à escolarização da leitura, é importante 

destacar que o ato de ler não se dá somente dentro das escolas, e sim, o 

tempo todo e em todos os lugares. Os educadores devem respeitar a “leitura 

do mundo” com que os educandos chegam para estudar na escola, sobre 

esses educandos Freire (1996, p. 49) comenta: 

Não posso de maneira alguma, nas minhas relações político-
pedagógicas com os grupos populares, desconsiderar seu saber 
de experiência feito. Sua explicação do mundo de que faz parte 
a compreensão de sua própria presença no mundo. E isso tudo 
vem explicitado ou sugerido ou escondido no que chamo “leitura 
do mundo” que precede sempre a leitura da palavra. 

 

 Solé (2003, p. 30) assevera que no ensino inicial da leitura a 

significação ganha cada vez mais destaque e isso vem se refletindo na 

introdução de textos variados nas escolas, considerando que os professores 
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estão mais conscientes “da importância dos conhecimentos prévios dos alunos 

para abordar o que se quer ensinar a eles”. 

 Ao contrário do que se acreditou por muito tempo, ou seja, que a leitura 

só poderia ser ensinada na escola a partir do ensino fundamental; muitos 

estudos atualmente mostram que a leitura deve estar presente desde cedo na 

vida escolar. 

  Solé (2003) assinala que ensinar a leitura na educação infantil não se 

trata necessariamente de uma questão de identificação de sinais gráficos mas 

de algo que já faz parte de seu mundo. A necessidade de decifrar o código 

surge naturalmente pela sua curiosidade e não há problema algum de 

responder a essa curiosidade de forma adequada e adaptada as suas 

necessidades.  

 Na concepção de Jolibert (2003), a criança deve lidar com textos 

completos desde a educação infantil e não apenas palavras e frases. A autora 

orienta a utilização de textos que funcionem em situações reais de uso, como 

carta, conto, poema, etc. 

 Conhecer estratégias para se trabalhar a leitura é imprescindível aos 

professores que lidam com crianças pequenas, embora muitos desses 

profissionais não tenham formação na área de línguas.  

 Quintanal (2003, p. 46) defende a importância do trabalho com a leitura 

também por professores de outras áreas além da de Linguagem. Assim afirma: 

A leitura não deixará de ser um problema em uma escola 
enquanto não se tenham articulado meios de atuação diretos 
que comprometam a totalidade da comunidade educacional até 
o ponto em que, na vida escolar cotidiana, se respire um 
verdadeiro ambiente de leitura. e isso supõe a generalização 
da responsabilidade educadora de modo que o conjunto de 
professores a assuma. 

 

 Teberosky (2003) relata uma pesquisa, em que foram organizadas 

atividades para crianças na Educação Infantil, com textos que seguiam uma 

progressão, desde textos funcionais até os ficcionais e desde a leitura do 

adulto para a produção autônoma de textos pelas crianças. A autora resumiu 

essa progressão nos seguintes objetivos: “Introduzir a criança no mundo da 
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escrita; introduzir a escrita na sala de aula; fazer a criança conviver com 

diversos suportes de escrita; iniciar a criança na produção de textos funcionais; 

fazer a criança conviver com leitores.” (TEBEROSKY, 2003, p. 58). 

 Assim, a introdução da criança no mundo da leitura inclui a leitura feita 

pelo professor em sala de aula, pois o professor servirá de modelo de leitor até 

que essa criança se torne um leitor autônomo. 

 Solé (2003, p. 72) considera que: 

Aprende-se a ler vendo outras pessoas lerem, prestando 
atenção às leituras que estas fazem para outra pessoa, 
experimentando e equivocando-se, em um processo cujo 
resultado inicial será seguramente menos convencional do que 
o esperado, mas não muito diferente do que é produzido com 
outras aprendizagens.  

 

 É importante ressaltar que cada criança tem seu ritmo de aprendizado 

e que o professor ao introduzir as crianças no mundo da escrita considere 

essas diferenças entre as crianças, pois muitos são os fatores que contribuem 

para o tempo de aprendizagem da leitura (SOLÉ, 2003). Porém, não se deve 

privar as crianças do contato com os textos ou deixar de estimulá-las, desde 

que se faça de forma coerente e adequada. 

 

2.2 LITERATURA INFANTIL 

 

 A atividade fundamental desenvolvida pela escola para a formação dos 

alunos é a leitura vista como uma extensão da escola na vida das crianças. 

Tudo o que se ensina na escola está diretamente ligado à leitura e depende 

dela para se manter e se desenvolver. A leitura é a realização do objetivo da 

escrita. 

 Na educação infantil, a literatura se faz importante para o 

desenvolvimento da criança auxiliando na sua formação em relação a si 

mesma e ao mundo, pois a criança adquire a compreensão de certos valores 

humanos e do convívio social. 
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 Logo cedo, desde criança, se deve praticar a leitura para que se tenha 

o gosto da leitura por prazer, com isso, essa literatura infantil abre a mente das 

crianças para o universo da imaginação. 

 A literatura infantil iniciou-se em torno dos séculos XVII e XVIII na 

Europa, devido às transformações que ocorreram com a concepção da 

infância, onde as crianças deixaram de ser vistas como mini adultos e 

passaram a ser vistas realmente como tais. 

 A seguir, neste capítulo, será apresentado um breve histórico sobre o 

início da literatura infantil no mundo e no Brasil, depois sobre a relação da 

criança com a literatura e, por fim, os espaços destinados na escola para a 

leitura das literaturas infantis. 

 

2.2.1 Breve histórico da literatura infantil 

 

 A literatura infantil começou a ser falada a partir do século XVII. Neste 

momento acontecia a reorganização do ensino e da fundação de um sistema 

educacional burguês. Antes dessa época não existia a concepção de infância 

tal como é conhecida atualmente. As crianças eram tratadas como mini 

adultos, onde participavam da vida de adultos, não existiam livros e nem 

histórias dirigidas especificamente para elas (AZEVEDO, 2001, p. 1). A história 

da literatura infantil está atrelada à história da própria concepção de infância, 

não existiam antes livros e nem histórias dirigidas especificamente para elas. 

 Na mesma linha de pensamento, Cunha (1999, p. 22) comenta que: 

 A história da literatura infantil tem relativamente poucos 
capítulos. Começa a delinear-se no início do século XVIII, 
quando a criança pelo que deveria passa a ser considerada um 
ser diferente do adulto, com necessidades e características 
próprias, pelo que deveria distanciar-se da vida dos mais 
velhos e receber uma educação especial, que a preparasse 
para a vida adulta. 

  

 No final do século XVII e durante o século XVIII foram produzidos os 

primeiros livros destinados às crianças. Antes disso não existia a concepção de 

infância, então não se escrevia para elas. Hoje em dia essa concepção é 
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diferente do que naquela época, onde as crianças de hoje têm interesses 

próprios e necessitam de uma formação específica. (ZILBERMAN, 1987, p. 13) 

 Zilberman (1987, p. 44) assinala que: 

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 (política), 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.  

   

 A partir desta época, quando as crianças começaram a ter seu próprio 

valor, a literatura infantil estaria nos livros publicados, com intuito pedagógico, 

sendo um instrumento de apoio ao ensino. 

 Ainda no século XVIII, na Europa, principalmente na França e 

Inglaterra, ressalta-se a valorização da família e da escola como instituições. 

Logo após a revolução industrial essas duas instituições tiveram um olhar 

diferente sobre as crianças, mesmo assim, a criança era vista como um ser 

frágil, tendo uma proteção dentro do ambiente familiar burguês. 

 Entre os séculos XVII e XVIII, na Europa, foram publicadas as 

primeiras obras, sendo de La Fontaine e Charles Perrault, conforme Lajolo e 

Zilberman (2007, p. 14) afirmam: 

As primeiras obras publicadas visando ao público infantil 
apareceram no mercado livreiro na primeira metade do século 
XVIII. Antes disso, apenas durante o classicismo francês, no 
século XVII, foram escritas histórias que vieram a ser 
englobadas como literatura também apropriada à infância: as 
Fábulas, de La Fontaine, editadas entre 1668 e 1694, As 
aventuras de Telêmaco, de Fénelon, lançadas postumamente, 
em 1717, e os Contos da Mamãe Gansa, cujo o título original 
era Histórias ou narrativas do tempo passado com 
moralidades, que Charles Perrault publicou em 1697. 

 

 A partir do século XIX, ainda na Europa, as crianças das classes 

proletárias começam a frequentar a escola, passam a ter seu papel na 
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sociedade quando param de trabalhar nas fábricas e seus pais passam a ser 

empregados. Mais uma vez a escola e a infância caminham entrelaçadas. 

  Enquanto isso no Brasil, a literatura infantil foi produzida entre o final do 

século XIX e o início do século XX, como citam alguns autores. A literatura 

começou a ser publicada para crianças e foram adaptações, traduções ou 

escritas por brasileiros, principalmente para leitura escolar, seguindo o modelo 

da Europa onde a Pedagogia se associou a Literatura. 

 Para Zilberman e Lajolo (1986) a literatura infantil brasileira se iniciou 

somente após a Proclamação da República, antes dessa data, em 1808, com a 

implantação da Imprensa Régia, foram publicados os primeiros livros, mas 

eram insuficientes para ser caracterizado como uma produção literária 

brasileira. 

Foi no período das grandes transformações (econômicas e 
políticas) que o sistema escolar nacional passa por reformas, 
sendo agregado a essa área a produção literária para crianças 
e jovens. Então, começa a se firmar no Brasil, concomitante ao 
aumento de traduções e adaptações de livros, a ideia de que 
uma literatura própria se fazia urgente para a criança e para a 
juventude brasileiras, valorizando assim o nacional”. (SANTOS; 
OLIVEIRA, 2012, p. 2) 

 

 Nessa época, a literatura infantil estava inserida na literatura 

pedagógica, onde era produzida por professores brasileiros, com a função de 

ensinar às crianças os valores morais e sociais (MORTATTI, 2001, p. 180). 

 A paisagem educacional começa a mudar, aparecendo o nacionalismo, 

onde era incentivado o amor pelo país, a valorização do livro e do estudo, a 

valorização dos grandes autores do passado, moralismo e a religiosidade 

(SANTOS; OLIVEIRA, 2012, p. 2). 

 Conforme Peres et al. (2012, p. 5), alguns apelos nacionalistas e os 

métodos pedagógicos fizeram o aparecimento de livros infantis brasileiros, pois 

antes disso, apenas existiam as obras estrangeiras que surgiram nos últimos 

anos do século XIX, onde foram traduzidas e adaptadas por Carlos Jansen e 

Figueiredo Pimentel. 
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 A partir do século XX, a literatura infantil brasileira é consolidada e tem 

seu objetivo de formar o aluno um futuro cidadão e um indivíduo de bons 

sentimentos. Em 1921, Monteiro Lobato publica A menina do Narizinho 

Arrebitado. 

 Com isso, em 1921, tem-se o veículo de expressão da criança, se 

escreve para a criança, e não somente da sua educação. A era Monteiro 

Lobato, começou uma linguagem escrita para as crianças, com a preocupação 

de ser interessantes para elas próprias e sendo consideradas inteligentes. 

Segundo Machado (2007): 

Do universo lobatiano herdamos preciosas características que 
nos distinguem. A primeira é o respeito integral à inteligência 
da criança, a aposta na sua capacidade, a confiança em que 
ela está à altura e vai corresponder aos mais instigantes 
desafios [...] a segunda foi o estímulo para mergulharmos nas 
estranhas do Brasil [...], torna-se possível imergir na memória e 
nas variadas experiências nacionais, criando condições para 
que o espírito brasileiro se manifeste em histórias e 
personagens muito nossos, ligados às raízes folclóricas e à 
cultura popular, embebidos de nossos falares e da realidade 
histórica que nos circunda, mas sem com isso excluirmos 
contribuições anteriores e exteriores. 

 

 Nesta fase, em que Monteiro Lobato escreve para as crianças, que 

começa a nova fase da literatura infantil brasileira. Coelho (1991, p. 225) 

afirma: “A Monteiro Lobato coube fortuna de ser, na área da literatura infantil e 

juvenil, o divisor de águas que separa o Brasil de ontem e o Brasil de hoje”. 

 Segundo Coelho (1985), em 1937, surgem as bases democráticas da 

Educação Nacional, onde atinge vários setores como por exemplo o da Cultura. 

A partir daí a literatura infantil se torna uma das preocupações da época. O 

resultado foi a criação da Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, no ano de 1936, 

em São Paulo. 

 Nos anos de 1960, votou-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional colocando como objetivo a democratização do ensino, assim tornando 

a educação um direito de todos e uma obrigação do governo. Ainda nesta lei, 

foi dada a importância à literatura infantil. 
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 Com essa consolidação da literatura infantil brasileira, a partir do ano 

de 1970, surgem propostas para uma renovação desta literatura. Acontece 

uma fase importante da Literatura Infantil, “manifestado através de uma venda 

sem precedentes de livros para crianças, na proliferação de associações 

voltadas ao incentivo da leitura infantil” nesse período houve muitos encontros, 

seminários e congressos sobre o assunto, bem como a adesão das 

Universidades à cursos de Literatura Infantil (CADEMARTORI, 1987, p. 11). 

 Nas décadas de 1970 e 1980, apesar da literatura infantil estar 

estourada, começa uma era da informática, onde chegam os computadores às 

escolas. Com isso, foi necessária uma revalorização dos livros, por isso a Lei 

de Diretrizes e Bases, que foi reformulada em 1971, prenuncia a “importância 

da leitura de textos literários e da educação artística como matéria de currículo” 

(COELHO, 1985, p. 217). 

 Na atualidade, a literatura infantil é bastante importante e rica. Vários 

autores se dedicam a esta literatura e a escola de educação infantil está 

sempre incluindo em seus projetos, pois, assim como os autores, acreditam 

que a literatura para as crianças faz com que elas desenvolvam tanto o afetivo 

como o cognitivo e social. Por mais que a modernidade chegue e 

equipamentos apareçam, não se pode esquecer dos livros e do prazer que eles 

proporcionam para quem os lê. A literatura não é estática, sofre mudanças a 

cada época, mas deve-se ter em mente o valor de um livro para a criança. 

 

2.2.2 A Literatura Infantil e a criança 

  

Como é gostoso e importante para a formação da criança ouvir 
histórias. Ao conta-las instigamos a curiosidade e o desejo de 
“quero mais”, expresso pelas crianças no “conta outra vez”. 
São esses sentimentos que nos movem para conhecer e 
aprender as coisas que estão no mundo, e, sabendo-as 
registradas em livros, certamente iremos recorrer a eles, nos 
tornando, assim, leitores por desejo e motivação. (PERRONE; 
LARA, 2002, p. 123) 

 

 Segundo Zilberman (1987, p. 65), “O contato com a literatura infantil se 

faz inicialmente através de seu ângulo sonoro: a criança ouve histórias 
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narradas por adultos, podendo eventualmente acompanhá-las com os olhos na 

ilustração”. O contato da criança primeiramente se dá por intermédio da 

audição e da recepção de imagens visuais. Ainda segundo a autora, é essa 

última que introduz a gráfica do livro, onde a palavra escrita é um elo que une o 

indivíduo à obra literária.  

 Com isso, Abramovich (1993, p. 16), complementa: 

Por isso, a criança começa a sua trajetória como um ser leitor 
ainda nos braços dos pais, ouvindo o que eles contam. O 
primeiro contato da criança com um texto é feito oralmente, 
através da voz da mãe, do pai ou dos avós, contando contos 
de fadas, trechos da Bíblia, histórias inventadas (tendo a 
criança ou os pais como personagens). 

 

 A literatura infantil ocupa um espaço muito importante na vida de cada 

indivíduo, principalmente das crianças, que ficam mais encantadas com este 

mundo do faz-de-conta e também desenvolve um papel importante na 

formação dessa criança como leitora, utilizando de sua imaginação para 

ampliar este conhecimento do mundo e o gosto pela leitura. 

 A literatura, também, contribui na formação de sua personalidade, 

desenvolvendo o senso crítico na criança. Com isso, faz com que elas ampliem 

seu conhecimento de mundo, podendo refletir sobre seus valores e crenças, 

como os da sociedade em que está inserida. 

 Para a criança pequena a literatura é importante, também, porque 

auxilia na aquisição de conhecimentos, serve como meio de comunicação e 

socialização. 

 Segundo Coelho (1991, p. 5), a Literatura Infantil é: 

Abertura para a formação de uma nova mentalidade, além de 
ser um instrumento de emoções, diversão ou prazer, 
desempenhada pelas histórias, mitos, lendas, poemas, contos, 
teatro, etc., criadas pela imaginação poética, ao nível da mente 
infantil, que objetiva a educação integral da criança, 
propiciando-lhe a educação humanística e ajudando-a na 
formação de seu próprio estilo.  

 

 Na literatura infantil são abordados vários temas relacionados com o 

mundo da criança, como por exemplo, o medo, perdas, descobertas, amor ao 
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próximo, felicidades, entre outros. Por isso, a literatura se torna importante 

desde cedo, para que esses temas sejam abordados, considerando que elas 

estão em fase de aprendizagem. Para Abramovich (1993, p. 17): 

É nesta fase que elas ficam sabendo História, Geografia, 
Filosofia, Política, Sociologia, sem precisar saber o nome disso 
tudo e muito menos achar que tem cara de aula... Porque, se 
tiver, deixa de ser literatura, deixa de ser prazer. 

  

 Na literatura infantil, a fantasia que está dentro das histórias, ocorre 

desde a sua origem, segundo Zilberman (2003, p. 48): “a parceria com o 

fantástico remonta aos começos da produção orientada ao público infantil, 

quando os primeiros escritores, como Charles Perrault, no século XVII, e os 

irmãos Grimm, no início do século XIX, adonaram-se dos contos de fadas”. A 

literatura para a infância tem como principais elementos a ficção e os 

elementos mágicos. 

 Uma tarefa difícil na criação de uma criança é ajudá-la a encontrar 

significado na vida. Para Bettelheim (2002, p. 4): “[...] nada é mais importante 

que o impacto dos pais e outros que cuidam da criança; em segundo lugar vem 

nossa herança cultural, quando transmitida à criança da maneira correta. 

Quando as crianças são novas, é a literatura que canaliza melhor este tipo de 

informação”.  

 É tão necessário ouvir muitas histórias quando se é criança, elas 

começam a fazer descobertas, sentir diversos sentimentos, como a raiva, 

tristeza, alegria, medo. As histórias infantis, na educação infantil, têm a função 

transformadora. Faz com que se mergulhe nesse mundo da imaginação e de 

fantasia, fazendo com que a leitura tenha a capacidade de as crianças verem o 

mundo de outra forma e com mais significados. Abramovich (1997, p. 16) fala 

que a criança, ao escutar, começa a aprendizagem para se tornar um leitor. 

Com isso, além do imaginário das crianças e de entrar em um espaço lúdico, a 

literatura é porta de entrada ao mundo literário. 

 Para a criança a Literatura Infantil traz alguns benefícios que ocorrem 

pela construção literária (ZILBERMAN, 2003), pois a literatura para as crianças 

independe de como ocorre a passagem da ficção para realidade, porque “ 
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desconhece um tema específico, não é determinado por uma forma (seja verso 

ou prosa, novela ou conto) e, ainda, escorrega livremente da realidade para o 

maravilhoso” (ZILBERMAN, 2003, p. 47). 

 

2.2.3 Os espaços da Literatura Infantil 

 

 Um dos principais lugares que se pode ter diferentes tipos de livros, 

textos, leituras, que é reconhecido pela sociedade, é a escola, a qual, desde 

sua origem, teve como sua principal função o trabalho de ensinar a leitura e a 

escrita. Nas escolas é comum ter um espaço destinado para a realização da 

leitura. Esses espaços são chamados: canto da leitura, sala de leitura, 

biblioteca.  

 É preciso que a escola se preocupe de que maneira será apresentada 

a literatura para a criança. É preciso que se explore a literatura infantil, e o 

professor tem que se demonstrar interessado para que seus alunos se 

interessem também pelo livro. 

 A escola necessita proporcionar aos alunos o contato com os livros, 

para que consigam transformar esses alunos em leitores. Todos os que estão 

envolvidos na escola precisam transformar esses espaços em ativos, para que 

os alunos passem a ser inseridos no mundo da leitura e tenham esse gosto de 

ler livros. É bom, também, envolver outras pessoas nas atividades realizadas 

com a literatura infantil, como, por exemplo, a hora do conto, contação de 

histórias, contos poéticos, etc. 

 Na sociedade, há muito tempo, existem espaços específicos que 

armazenam seus conhecimentos, principalmente escritos: “toda biblioteca 

dissimula uma concepção implícita da cultura, do saber e da memória, bem 

como da função que lhes cabe na sociedade de nosso tempo” (JACOB, 2001, 

p. 10). 

 A experiência da literatura infantil na infância deveria acontecer antes 

da criança se inserir na vida escolar. Deveria ser estimulada a ter prazer na 

leitura antes mesmo de começar a ler. Quando não acontece esse incentivo, a 
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escola tem como responsabilidade a iniciação dessa criança ao mundo das 

obras. Carvalho (2003) diz que a escola que tem o interesse na leitura como 

sendo ato cultural, deve considerar a biblioteca aberta e interativa, como um 

espaço para que as crianças se expressem e compartilhem. 

 Assim, desses espaços destinados à Literatura Infantil, será destacada 

a biblioteca. Para explicar sobre este espaço, o Manifesto da Unesco (1976, p. 

158-163) diz que a biblioteca é a porta de entrada para o conhecimento, 

fornecendo condições básicas para o aprendizado permanente, onde as 

pessoas que estão envolvidas tenham autonomia nas suas decisões e no seu 

desenvolvimento cultural e dos grupos sociais. 

 Silva (2005, p. 90) cita: “as finalidades da biblioteca escolar derivam, 

antes de mais, de uma dupla circunstância de serem ‘bibliotecas’ e de serem 

‘escolares’”. O trabalho da biblioteca deve-se integrar, por meio de projetos, 

com a sala de aula. Deve-se incentivar as crianças a lerem vários tipos de 

textos, para que se desenvolva o hábito de leitura e que auxilie na 

aprendizagem da escrita e da leitura. A biblioteca torna-se um lugar onde estes 

objetivos podem ser alcançados, pois é um espaço que oferece esses mais 

variados tipos de textos que são necessários. 

 Hoje em dia, a biblioteca escolar é vista como um espaço informativo 

que oferece aos alunos acesso à informação e às ideias, além disso 

proporciona um desenvolvimento necessário para a aprendizagem contínua. 
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia escolhida para este trabalho partiu do método qualitativo, 

devido à natureza deste, que não se baseia em dados quantitativos, sendo 

meramente indutiva. 

Godoy (1995, p. 62), ao abordar a pesquisa qualitativa, traz uma série de 

características para descrever esse tipo de pesquisa, entre os quais destaca “o 

ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como 

instrumento fundamental; o caráter descritivo; o significado que as pessoas dão 

às coisas e a sua vida como preocupação do investigador; e o enfoque 

indutivo”. 

A pesquisa de campo caracteriza-se pelas investigações em que, além 

da pesquisa bibliográfica e/ou documental, se realiza coleta de dados junto a 

pessoas, com o recurso de diferentes tipos de pesquisa (pesquisa ex-post-

facto, pesquisa-ação, pesquisa participante, etc.) (FONSECA, 2002). 

Os participantes dessa pesquisa foram 10 professoras que atuam na 

Educação Infantil como auxiliares. Todas as professoras são também 

estudantes do 5º ano de Pedagogia de uma universidade pública estadual do 

Norte do Paraná. Para referir-se à professoras participantes, no decorrer do 

trabalho será utilizado a letra P. 

O Instrumento utilizado para a coleta de dados foi um questionário com 

11 questões, sendo 6 de múltipla escolha, 4 questões abertas e 1 questão 

mista, com alternativas e espaço para justificativa. 

Os questionários foram entregues nas salas de aula da referida 

universidade juntamente com o termo de autorização. A pesquisadora 

esclareceu previamente os objetivos da pesquisa e o encaminhamento a partir 

dos dados coletados. As folhas foram entregues no início e recolhidas no 

término de uma aula. 
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4 ANÁLISE E DESCRIÇÃO DOS DADOS 

 

Neste capítulo buscamos a partir dos dados coletados verificar como a 

Literatura Infantil é trabalhada na Educação Infantil pelos professores; a 

importância que esses docentes dão à Literatura e qual o espaço destinado à 

Literatura nos Centros de Educação Infantil.  

Desse modo, trataremos dos seguintes tópicos: 

 As concepções dos professores acerca da importância da Literatura 

Infantil na Educação Infantil; 

 As estratégias utilizadas pelos professores no trabalho com a 

Literatura Infantil; 

 O tempo e espaço dedicado ao trabalho com a Literatura Infantil nos 

Centros de Educação Infantil. 

 

4.1 A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA INFANTIL NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

De acordo com os dados do questionário aplicado, foi possível constatar 

que cem por cento (100%) das professoras participantes trabalham com a 

Literatura Infantil. 

A faixa etária das crianças, atendidas por essas professoras, 

compreende de 1 a 5 anos. Sendo que a maioria (40%) atende a faixa etária de 

crianças de 4 a 5 anos. 

Verificamos diferentes concepções em relação a Literatura Infantil por 

essas professoras, que de modo geral, se orientam em três principais eixos: 

psicológico, social e pedagógico. Algumas concepções trazem mais de um 

eixo. Nesse caso, fizemos recortes dos relatos para melhor classifica-los. 

Na concepção voltada a uma visão de Literatura Infantil como auxiliar no 

desenvolvimento psicológico, verificou-se que 60% das professoras 

participantes atribuíram a importância da Literatura Infantil aos seus efeitos 

psicológicos.  
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Como se pode observar nos relatos a seguir sobre a importância da 

Literatura Infantil para as crianças na educação Infantil: 

 

Quadro 1 – A importância da Literatura Infantil: eixo psicológico 

“É de suma importância, pois a Literatura desenvolve a imaginação das 

crianças” 
P3 

“[...] desenvolve a imaginação e criatividade, aprimora a atenção e abre 

caminhos para várias discussões que auxiliarão no desenvolvimento 

integralmente saudável desta.” 

 

P4 

 

“ É muito importante, pois esta o ajuda a se desenvolver e a vencer seus 

medos diários” 
P5 

“Envolver a criatividade, desenvolver o imaginário [...]” P6 

“Incentivo à imaginação, o lúdico, a motivação que os contos trazem quando a 

criança se identifica com determinada história, enfim, o desenvolvimento 

cognitivo, moral e ético.” 

P7 

“É muito importante, pois proporciona a imaginação, criatividade [...] P8 

Fonte: o próprio autor 

 

 Nos relatos do Quadro 1, pode-se observar que as professoras 

participantes utilizam muito dos contos de fadas para realizar a contação de 

histórias para as crianças, onde pode-se desenvolver a imaginação e a 

criatividade.  

 Segundo Bettelheim (2002, p. 12): 

Enquanto diverte a criança, o conto de fadas a 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 justiça à multidão e diversidade de contribuições que 
esses contos dão à vida da criança. 
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No eixo social, observou-se que 50% das professoras participantes 

entendem a Literatura Infantil como importante no que se refere ao 

desenvolvimento social das crianças. 

 

Quadro 2 – A importância da Literatura Infantil: eixo social 

“É muito importante, pois através disso, trabalharemos a visão de mundo, 

tornando as crianças leitores críticos[...]” 

p

P1 

“A Literatura Infantil permite que a criança, a depender da história, aprenda 

valores sociais e morais[...] 

P

P4 

“[...]enfim, o desenvolvimento cognitivo, moral e ético.” P7 

“[...] além de poder passar assuntos importantes como discriminação através 

de histórias que são uma forma divertida e lúdica de se trabalhar.” 

P

P8 

“Através da Literatura Infantil posso trabalhar, valores, regras, além de 

mostrar, de forma lúdica, alguns conflitos da realidade, como: morte, 

desobediência, etc.” 

P

P9 

Fonte: o próprio autor 

 

 Sendo a Literatura considerada uma arte, Candido (2004, p. 20-21) 

descreve sobre uma visão social: 

[...] a arte é social em dois sentidos: depende da ação de 
fatores do meio, que se exprimem na obra em graus diversos 
de sublimação; e produz sobre os indivíduos um efeito prático, 
modificando sua conduta e concepção de mundo, ou 
reforçando neles o sentimento dos valores sociais. 

 

 A literatura vai além do que se vê nos livros, do que está escrito, 

Cândido (2004) explica que o leitor tem uma reação imediata, quando ouve ou 

lê. Na mesma linha de pensamento, Zilberman (2003) fala sobre a função 

humanizadora da literatura infantil, quando a criança modifica a visão de seu 

mundo através do que foi lido. 
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 Analisando algumas falas das professoras participantes, através das 

obras pode-se trabalhar sobre diversos assuntos que as crianças levarão para 

suas vidas, como por exemplo, a discriminação, racismo, etc. 

 Em relação a concepção pedagógica da Literatura Infantil, apenas 20% 

das professoras participantes manifestaram por meio dos relatos tal 

concepção. Como se pode observar no quadro a seguir: 

 

Quadro 3 – A importância da Literatura Infantil: eixo pedagógico 

“[...] tornando as crianças leitores críticos e deixando seu vocabulário mais 

enriquecido” 
P1 

“[...] vocabulário, interesse pela leitura para que sejam futuros leitores e 

ouvintes”. 
P6 

Fonte: o próprio autor 

  

No quadro 3 demonstra o interesse das professoras participantes 

integrar o conteúdo de sala de aula à história lida, como por exemplo, o 

desenvolvimento da linguagem de seu vocabulário e dos alunos tornarem 

leitores críticos. 

 Como concepção pedagógica a Literatura Infantil deve ser trabalhada 

diariamente, pois “por meio da história a criança observa diferentes pontos de 

vista, vários discursos e registro da língua. Amplia sua percepção de tempo e 

espaço e o seu vocabulário” (AROEIRA, 1996, p. 141). 

Houve apenas uma professora participante, cuja justificativa não se 

enquadra em nenhum dos eixos, pois apenas opinou: 

 

“acredito que a Literatura Infantil é uma necessidade na 
Educação Infantil, porém, muitas vezes não tão explorada 
pelos profissionais” (P2) 
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No tópico seguinte serão apresentadas algumas estratégias utilizadas 

pelas professoras participantes nos centros de educação Infantil em que atuam 

com a Literatura Infantil. 

 

4.2  AS ESTRATÉGIAS UTILIZADAS NO TRABALHO COM A LITERATURA INFANTIL 

 

Tendo em vista a importância da Literatura Infantil para o 

desenvolvimento psicológico, social e cognitivo da criança, é necessário que o 

professor tenha consciência desses efeitos da Literatura Infantil e use de 

estratégias em seu trabalho na Educação Infantil. 

Para Cabral (2005) toda estratégia parte de um objetivo e é 

compreendida como algo intencional, consciente e controlado.  

As professoras participantes dessa pesquisa citaram como trabalham e 

estratégias que utilizam em sala de aula com a Literatura Infantil, entre as quais 

encontramos uso de imagens, histórias resumidas, a prática de vincular a 

história com o conteúdo, partir da necessidade dos alunos, rodas de leitura, 

leitura ao ar livre, uso de fantoches e dedoches, exploração livre das obras, 

mudança de voz, reconto ou invenção de histórias, perguntas e atividades 

sobre o livro, filmes sobre as obras, apostila temática, teatro, projetos de 

leitura, avental de contação de histórias.  

 Entre as estratégias citadas, verificou-se que as mais utilizadas são uso 

de fantoches (40%) , exploração livre das obras e imagens (30%), vínculo com 

o conteúdo, rodas de leitura, dedoches e reconto ou invenção de histórias 

(20%). 

 Cabe destacar algumas estratégias mais diferenciadas que surgiram 

entre os relatos: 

“ [...] tem o ‘fofinho’ (um urso) que sempre acompanha as 
leituras e cada dia ele vai embora para dormir com uma 
criança”(P3) 

“ a aula com livros já deixa os alunos motivados, mas sempre 
coloco algum objeto relacionado à história dentro de uma ‘caixa 
surpresa’ para que eles tentem adivinhar sobre/qual é a 
história”(P9) 
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 Pode-se observar que o trabalho com a Literatura Infantil na Educação 

Infantil de modo geral tem sido bastante interativo, envolvendo as crianças em 

atividades dinâmicas, dando-lhes voz, seja por meio do reconto ou invenção, 

das respostas sobre o que acharam das obras, da exploração livre, entre 

outras. 

De acordo com Ferraz (2008, p. 22): 

Ao dar voz a seus alunos, permitindo que eles comentem sobre 
a história, apresentem suas impressões sobre o texto e 
estabeleçam relações, o professor dá condições para que eles 
percebam que a leitura de cada leitor é única e pessoal [...] 

 

Na Educação Infantil o papel do professor como mediador é essencial, 

pois as crianças compreendidas nesta faixa etária, por estarem num estágio de 

desenvolvimento que necessita partir do concreto, aprendem muito pelo 

exemplo. 

Para Smith (2003), uma das primeiras questões importantes para o 

aprendizado é que a criança tenha oportunidade de ver como se faz, no caso 

da leitura, como o professor lê. De acordo com o autor, esse seria um 

aprendizado pela demonstração, que ocorre na interação entre o professor e os 

alunos. 

Foi possível observar também entre as estratégias, atividades 

desenvolvidas após a leitura, como o reconto e perguntas e atividades sobre o 

livro. Segundo Ferraz (2008, p. 23): 

A aula de leitura mediada contempla também o registro após a 
leitura. É uma forma de os alunos apresentarem sua opinião e 
perceberem, entre seus pares que as opiniões em relação ao 
texto lido são diferentes e pessoais. O registro da história, a 
partir de um desenho, além de dar espaço para cada aluno 
expressar sua compreensão e construção de sentidos frente à 
leitura, constitui uma forma de cada um organizar a história de 
leitura construída nas aulas durante o ano, por meio da 
elaboração de uma pasta de registros.  

 

 

Ao responderem ao questionário sobre atividades desenvolvidas após a 

leitura com as crianças, 90% das professoras participantes afirmaram realizar 

algum tipo de atividade. O gráfico 1 ilustra as atividades realizadas: 
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Gráfico 1 – Atividade realizada após a leitura 

 Fonte: o próprio autor 

 

Entre a opção outras atividades, as professoras justificaram suas 

respostas, descrevendo as atividades. Entre as quais aparecem roda de 

conversa, recontar e brincadeiras. Uma das participantes ainda acrescentou: 

“reviso a história e vou fazendo perguntas para que eles 

encontrem a história, assim posso ver se entenderam” (P9) 

 

4.3  TEMPO E ESPAÇO DA LITERATURA INFANTIL NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

  

Os livros de Literatura Infantil na escola podem estar organizados em 

várias maneiras e vários espaços. Esses espaços nas escolas, segundo 

Perrotti (2004, p. 14) são lugares de troca e circulação de ideias, as estações 

de leitura que 

Podem ser cantos nas próprias salas de aula. Podem também 
ser salas de leitura ou biblioteca escolares; são válidas também 
estantes, caixas, armários, baús e tantos quantos forem os 
formatos que possam inventar. Podem ser instalações fixas ou 
circulantes ou, então, parte fixa, parte circulante. 

 

 Essas estações de leitura fixas entende os espaços destinados à guarda 

do acervo, como salas de leitura e biblioteca. 
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Afim de saber o tempo destinado a Literatura Infantil nos centros de 

Educação Infantil, as professoras responderam à seguinte questão: “Com que 

frequência utiliza a Literatura Infantil na sala de aula?”. Dentre as opções do 

questionário estavam: 1 vez por semana; 2 vezes por semana; 3 ou mais vezes 

por semana. 

Obteve-se os seguintes resultados, apresentados no gráfico 2: 

 

Gráfico 2 – Utilização da Literatura Infantil na sala de aula 

Fonte: o próprio autor 

 

Para saber em que momento da aula os professores trabalham com a 

Literatura Infantil com as crianças, as participantes responderam à seguinte 

questão: “Em que momento da aula normalmente é trabalhada a Literatura 

Infantil”. Dentre as opções constavam: no início; durante; no final; em 

momentos variados. 
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Gráfico 3 – Momento da aula em que é trabalhada a Literatura 
Infantil 

 

Fonte: o próprio autor 

 

A maioria das professoras afirmou trabalhar a Literatura em momentos 

variados. Diante da questão: “Você considera esse momento o mais 

apropriado? Por quê?”; as professoras justificaram da seguinte forma: 

 

Quadro 4 – Momento mais apropriado para trabalhar a Literatura Infantil 

“Eu considero apropriado, pois como não é trabalhado sempre, não fica uma 

hora demarcada” 
P1 

“Sim, geralmente porque obtemos maior atenção e participação dos alunos” P2 

“Sim, porque depende do momento para introduzi-la na aula” P5 

“Existem literaturas trabalhadas de forma intencional ao conteúdo e outras por 

contação de histórias”. 
P7 

“Sim. Não acho que precisa ser somente em um momento específico” P8 

Fonte: o próprio autor 
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As professoras participantes que trabalham com a literatura Infantil no 

início da aula, justificaram do seguinte modo: 

 

Quadro 5 – Momento mais apropriado para trabalhar a Literatura Infantil: 

início da aula 

“Sim, é um momento em que começamos a aula, servindo de introdução de 

conteúdo. A literatura sempre está ligada nos conteúdos” 
P3 

“Acontece com mais frequência no início da aula, pois considero que estão 

mais descansados e com nível de atenção mais elevado” 
P4 

“No início, porque é o momento que as crianças estão mais atentas” P10 

Fonte: o próprio autor 

 

Das professoras que afirmaram trabalhar a Literatura durante a aula, 

obteve-se as seguintes justificativas: 

 

Quadro 6 – Momento mais apropriado para trabalhar a Literatura Infantil: 

durante a aula 

“Sim. Para na sala não ser uma coisa muito fragmentada, considero 

apropriado por estar todo momento citando.” 
P6 

“Dou aula de ensino bíblico e trabalho com a Literatura infantil durante todas 

as aulas” 
P9 

Fonte: o próprio autor 

 

Observou-se pelas justificativas das professoras, certo destaque à 

atenção das crianças, sendo que estas justificativas aparecem relacionadas a 

momentos variados e no início das aulas. 

De modo geral as justificativas mostraram um cuidado das professoras 

em aproximar a Literatura Infantil do conteúdo trabalhado, citando aguardar o 
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momento propício para introduzi-la, mencionando ser intencional ou dar 

introdução ao conteúdo, e considerar que o trabalho com a Literatura não pode 

ser fragmentado. 

Em relação ao espaço físico destinado à Literatura Infantil nos Centros 

de Educação Infantil, o gráfico 4 mostra os mais utilizados: 

 

Gráfico 4 – Espaço físico para a Literatura Infantil 

 

Fonte: o próprio autor 

 

 Nesta questão, algumas professoras escolheram mais de uma opção. 

Pode-se observar que a sala de aula tem sido mais utilizada na Educação 

Infantil. Entre as “outras opções” surgiram: quadra, pátio, jardim, cabana, sala 

da hora do conto e parque.   

 É importante considerar que em alguns casos a biblioteca na escola é 

inexistente, normalmente, por falta de espaço devido a estrutura da escola. 

 A frequência em que a biblioteca escolar é utilizada para o trabalho com 

a Literatura Infantil aparece no gráfico 5: 
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Gráfico 5 – Frequência da utilização da biblioteca 

 

Fonte: o próprio autor 

 

Embora esse espaço seja frequentado por grande parte dos professores, 

a frequência com que a biblioteca é visitada é pouco significativo, visto que 

60% afirmaram levar os alunos apenas uma vez por semana, em alguns casos, 

preferindo o trabalho em sala de aula. 

Houve uma participante, também, que justificou que as crianças “não 

vão até a biblioteca” porque “vem uma professora na sala cheia de livros para 

elas trocarem” (P8). 

Há que se considerar também os casos de não haver a opção de 

frequentar a biblioteca por não existir esse espaço na escola. 

Para saber como essa Literatura Infantil é trabalhada na biblioteca, as 

professoras participantes justificaram da seguinte maneira: 
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Quadro 7 – Como a Literatura Infantil é trabalhada na biblioteca 

“São contadas histórias para as crianças, após a leitura as crianças 

manuseiam os livros e escolhem para levar para casa.” 
P3 

“Contação de histórias em roda”. P4 

“Através da contação de história”. P5 

“Na biblioteca é trabalhada com leitura, manuseio, recontar histórias já lidas”. P6 

“Fazem a visita à biblioteca e escolhem um livro para ser lido em casa com a 

família. Possuem um caderno onde realizam atividades de registro dos livros, 

histórias”. 

P7 

‘Infelizmente os alunos vão muito pouco na biblioteca, então dificilmente é 

trabalhado algo lá. A dificuldade é que a escola se divide em dois blocos, a 

biblioteca fica no segundo, e para ir até lá tem que sair da escola e ir pela 

rua”. 

P8 

“Contação de histórias e cada aluno leva um livro para ler em casa, toda 

semana”. 
P9 

“Com a exploração dos livros”. P10 

Fonte: o próprio autor 

 

Pode-se observar, na maioria das justificativas, que a biblioteca é 

utilizada para contação de histórias e empréstimos de livros aos alunos. 

As professoras P1 e P2 não utilizam a biblioteca por não ter esse espaço 

físico na escola. A P2 justifica que mesmo não havendo a biblioteca, as 

professoras pegam livros da instituição e levam para a sala de aula a serem 

utilizados com as crianças. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A pesquisa trouxe elementos para pensar sobre a importância da 

Literatura Infantil na Educação Infantil, de como é feita a mediação dos 

professores e como pode ser utilizada a biblioteca enquanto espaço 

fundamental para a leitura. 

 Como mostrou o referencial teórico, a Literatura Infantil apareceu nos 

séculos XVII e XVIII como literatura pedagógica, e aos poucos foi sendo 

reconhecida por assumir outras funções como a de desenvolver nas crianças a 

imaginação, o desenvolvimento cognitivo, social e moral.  

Em relação à concepção de Literatura Infantil pelas professoras 

participantes, pode-se verificar que atribuíram três principais funções, sendo 

psicológica, social e pedagógica. 

 Quanto as estratégias de mediação das professoras em relação a 

Literatura Infantil, percebeu-se que as crianças são ouvidas e integradas no 

processo, dando voz as crianças e fazendo com que o momento da história 

seja um momento de encantamento e aproveitamento ao máximo da obra 

escolhida.  

 Verificou-se a partir daí a importância que as docentes dão a Literatura 

Infantil como um momento importante de integração com a criança, onde a 

partir das obras elas podem integrar com o conteúdo ou desenvolver a 

imaginação das crianças. 

 Pode-se afirmar que a biblioteca é um espaço na escola importante que 

deve ser utilizado como um lugar integrador da aprendizagem e de momentos 

de prazer. Apesar de a biblioteca ser reconhecida como um espaço em 

destaque na escola para aprendizagem e leitura de fruição da Literatura Infantil 

para as crianças, ainda pode-se perceber poucas idas a este espaço, sendo 

que, foi a sala de aula que mais apareceu nos questionários respondidos como 

o local destinado à Literatura Infantil na escola. 
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 Concluiu-se que os docentes têm que se preocupar como usar as 

estratégias para mediar a leitura com as crianças. Se a professora acreditar 

que o livro além de informar ou ensinar, pode dar momentos de prazer, desse 

modo, encontrará meios para mostrar para a criança como se interessar pela 

leitura, se encantar com a grande magia que o livro pode proporcionar. 

Para as crianças, o primeiro contato com a Literatura Infantil ocorre na 

Educação Infantil. Quanto mais se percebe essa importância, por parte dos 

docentes, mais tem que ser pensado no tratamento que a obra merece ter.  

A leitura da Literatura Infantil deve prender a atenção da criança, ela 

deve mergulhar no mundo do faz de conta, ativar sua imaginação, criatividade, 

pois, assim, ela estará se incluindo no mundo das imagens, das letras e do 

aprendizado. 

Nesta fase da Educação Infantil, a Literatura Infantil deve proporcionar 

sentimentos, emoções e aprendizagens, tendo a necessidade de uma ação 

sistematizada e planejada, promovendo assim, o desenvolvimento integral da 

criança, tendo em vista um leitor crítico e criativo. 
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APÊNDICE A – Questionário 
 

 
QUESTIONÁRIO 
 
1) Você trabalha com a Literatura Infantil na Educação Infantil? 

 

(    ) sim   (    ) não 

 

 

2) Qual a faixa etária dos alunos? 

 

(     ) 0-1 ano         (    ) 1-2 anos (    )2-3 anos (    )3-4 anos (    ) 4-5 anos 

 

 

3) Com que frequência utiliza a Literatura Infantil na sala de aula? 

 

(     ) 1 vez por semana  (     ) 2 vezes por semana  (    ) 3 ou mais vezes por semana  

 

 

4) Quais espaços são destinados à Literatura Infantil na escola? 

(    ) sala de aula (    ) biblioteca  (     ) outros:________________________ 
 
 
5) Com que frequência as crianças vão à biblioteca? 

(     ) 1 vez por semana   (     ) 2 vezes por semana (    ) 3 ou mais vezes por semana 
 
 

6) Como a Literatura Infantil é trabalhada na biblioteca? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

7) Em que momento da aula normalmente é trabalhada a Literatura Infantil? 

 

(     ) no início           (    ) durante    (    ) no final          (    ) em momentos variados 

 

- Você considera esse momento o mais apropriado? Por quê? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

8) De que forma você trabalha a Literatura Infantil com as crianças? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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9) Utiliza alguma estratégia para motivar as crianças? Quais?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

10) Após a leitura, a professora faz algum tipo de trabalho sobre o livro? 

 

(    ) sim   (    ) não 

 

- Qual? 

(    ) teatro 

(    ) desenho ou pintura 

(    ) outras atividades:___________________________________________________ 

 

  

11) Em sua opinião, qual a importância da literatura Infantil para as crianças 

na educação Infantil? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 


