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RESUMO: 

O presente trabalho tem por objetivo demonstrar assim como é defendido por especialistas em 
literatura infantil que a importância de tal literatura não se restringe somente a ensinamentos 
morais, mas, mais do que isso, a literatura infantil atinge uma enorme faixa de conhecimento, 
concedendo ao leitor a possibilidade de desdobramento em suas capacidades intelectuais e 
desenvolvimento social. Utilizamos como referencial teórico, autores como Cagliari, Lajolo, 
Soares entre outros tendo em vista que comungam da idéia de que a literatura infantil pode 
contribuir de maneira enriquecedora e ampla no processo educativo e desenvolvimento 
cognitivo das crianças.  
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SUMMARY: 
 

This paper aims to demonstrate as it is advocated by experts in children's literature that the 
importance of such literature is not restricted only to moral teachings, but more than that, 
children's literature reaches a huge range of knowledge, giving the reader the possibility of 
deployment in its intellectual and social development. Use as theoretical framework, authors 
such as Cagliari, Lajolo, Smith and others in order that they share the idea that children's 
literature can play a broad and enriching the educational process and cognitive development 
of students. 
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INTRODUÇÃO: 

 

O presente artigo tem como objetivo descrever a origem da literatura infantil e, 

também, demonstrar como ela pode e deve ser utilizada pelos educadores como uma 

ferramenta pedagógica que torna o processo de ensino e aprendizagem mais eficiente, 

principalmente no tocante ao processo de alfabetização tendo em vista que o uso da mesma 

contribui de forma enriquecedora e ampla para o desenvolvimento cognitivo, social e 

educativo dos educandos. 

Para a aquisição dos dados para o nosso trabalho fizemos uso de uma pesquisa 

bibliográfica com um intuito de encontrar obras de autores que já pesquisam sobre o tema que 

propomos para o nosso trabalho, também fizemos uso de textos recolhidos na internet. 

Também fizemos uso de dados de um projeto executado na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Doutor Martinho do Bravo. 

A definição de literatura infantil referindo-se a uma conceituação técnica, meramente 

restrita seria a de um conjunto de publicações, sem conteúdo, especialmente didático, 

destinado as crianças. Contudo, para especialistas na matéria poderá significar realidade mais 

ampla. A literatura infantil tem características próprias, sendo considerada a expressão geral 

de um país com profundas raízes no passado, portanto, ligado aos sentimentos de um povo, 

suas tradições e aspirações. 

Tal literatura apareceu durante o século XVIII, época em que mudanças na estrutura 

da sociedade desencadearam repercussões no âmbito artístico. Sua emergência deu-se antes 

de tudo à sua associação com a Pedagogia, já que as histórias eram elaboradas para se 

converter em instrumento dela. 

A partir daí, a criança, passa a ser vista como um ser diferente do adulto, com 

características e necessidades próprias exigindo atenção especial e uma especificidade do 

material literário a sua disposição. Assim, o acervo existente, desde textos folclóricos (lendas, 

mitos e contos de fadas) aos clássicos foi adaptado surgindo, então, as primeiras histórias para 

crianças. 

No Brasil, a literatura infantil, teve inicio com obras pedagógicas, principalmente com 

adaptações de textos portugueses. Monteiro Lobato é considerado o percussor deste tipo de 

literatura. Quem não conhece Tia Anastácia, Pedrinho, Narizinho e Emilia? E quem nunca 

sentiu o desejo de fazer parte destas narrações?  
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Foi através destes e de outros personagens que Lobato, conseguiu ressaltar nas suas 

obras as características próprias da sociedade brasileira da época retratando preocupação com 

as questões nacionais, bem como com os problemas sociais vivenciados pela sociedade da 

época. 

Percebe-se que tomando como base a literatura infantil podemos trabalhar os 

conteúdos de diferentes disciplinas como, por exemplo, soluções de problemas matemáticos e 

a questão do lixo. Além disso, podemos trabalhar temas que envolvem questões de ética, 

cidadania e violência, dentre outras, por exemplo. Com a vantagem de tornar as aulas mais 

prazerosas e produtivas tanto para o docente quanto para o discente. 

No entanto, isso nem sempre ocorre porque diversos educadores continuam 

desprezando tal literatura por considerarem-na banal. Exceto, quando a utilizam para punir os 

educandos exigindo que os mesmos façam cópias dos textos. 

 Segundo Magda Soares (1986), isto ocorre devido à má escolarização dos professores, 

isto é, estes durante o próprio processo de alfabetização vivenciaram práticas de leitura que 

objetivavam apenas a compreensão/resolução de atividades escolares. 

Por isso, não conseguem desenvolver, em seus alunos, o gosto e a compreensão para a 

leitura de diferentes gêneros. Para Cagliari: 

 

 

“a atividade fundamental desenvolvida pela escola para a 
formação dos alunos é a leitura. A leitura é a extensão da 
escola na vida das pessoas. A maioria do que se deve 
aprender na vida terá de ser conseguido através da leitura 
fora da escola. A leitura é uma herança maior do que 
qualquer diploma.” (CAGLIARI, 2004, ) 
 

 

Partindo desta perspectiva, compreendemos que é a partir do interacionismo que o 

homem aprende interação esta que se dá através do manuseio e da leitura de textos 

diversificados para que o mesmo tenha uma leitura global de tudo o que o cerca. Tanto ele – o 

homem – imprime sua marca no mundo quanto o mundo influencia na sua formação. 

Dessa forma, sabemos que a aprendizagem ocorre junto com o desenvolvimento de ser 

humano, portanto, entendemos que a educação tem que ser dialógica, interativa, partindo do 

pressuposto de que a criança traz consigo uma gama de conhecimentos e a escola deve 

dialogar com essa com essa cultura para a construção de novos conhecimentos. 
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O gosto pela leitura vem de um processo que se inicia no lar. Mesmo antes da 

aprendizagem da leitura, a criança aparecia o valor sonoro das palavras. Aprende-se a gostar 

do livro pelo afeto, quando a mãe canta ao embalar o berço, ou narra velhas historias 

aprendidas com as avós. A literatura infantil instiga o imaginário da criança, despertando nela 

o gosto por textos literários, mas principalmente pela leitura. 

 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: 

 

Realizamos um projeto tendo como tema central a literatura infantil, com o intuito de 

despertar nos estudantes o gosto por textos literários, mas principalmente pela leitura, pelo 

fato de que para muitos discentes o processo de alfabetização é tido como chato e cansativo. 

Além disso, muitos alunos não gostam de ouvir histórias e nem do momento de leitura, 

quando, deveriam sentir prazer ao lerem uma obra literária.  

Optamos por trabalhar com 60 alunos da 1ª ano do ensino fundamental pelo fato de 

que muitos destes alunos estão estabelecendo o primeiro contato com os livros e também pelo 

fato de se encontrarem no inicio do processo de alfabetização. 

A escola escolhida para a execução do projeto cujo nome é Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Doutor Martinho do Bravo está situada na Rua Grupo de jovens 

Iluminando o Mundo, nº. 673, no município de São Cristóvão-SE, foi inaugurada sob a 

administração do prefeito Horácio de Souza. Atualmente, a escola funciona nos seguintes 

turnos: matutino, vespertino e noturno. Vale ressaltar, que a noite funciona com o Programa 

de Educação de Jovens e Adultos, o público alvo são os pais dos alunos que estudam durante 

os outros turnos na escola. 

No primeiro dia fizemos a apresentação do projeto para os alunos e falamos sobre os 

objetivos e da sua importância para o processo de ensino-aprendizagem. Realizamos uma 

dinâmica de grupo denomina “Teia de Aranha” na qual um cordão ia passando de aluno para 

aluno e quem o recebesse falava o seu nome e a idade, quando todos os alunos se 

apresentaram solicitamos que eles explicassem a figura que se formou.  

Alguns responderam que era um labirinto, outros que não sabiam e apenas um que o 

desenho era parecido com uma teia de aranha. Explicamos que ele estava correto e falamos 

para todos que o trabalho que íamos desenvolver era semelhante a uma teia de aranha onde 
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todos os pontos se entrelaçavam e que a união destes era essencial para a manutenção das teia, 

pois se um deles se quebrasse a teia poderia  desfazer-se. 

Em seguida perguntamos se eles já ouviram falar sobre literatura infantil, a maioria 

respondeu que não. Alguns falaram que era desenho animado e apenas um cujo nome é 

Antônio respondeu que eram histórias infantis. Perguntamos à turma se já ouviram ou 

conheciam alguma história todos responderam que sim, a maioria deu o exemplo da Branca 

de Neve. Exibimos alguns livros infantis, deixando que as crianças os manuseassem. Para 

Luckesi: 

 

“os conteúdos, os procedimentos didáticos, a relação professor-aluno não 
tem nenhuma relação  com o cotidiano do aluno e muito menos com as 
realidades sociais. É a predominância da palavra do professor, das regras 
impostas, do cultivo exclusivamente intelectual” ( LUCKESI, 1990, p.550) 

 

  Por fim escolhemos três livros para trabalhar: O Caminho do Vale Perdido, A 

Felicidade das Borboletas e Branca de Neve e os sete anos. Respeitando a opinião dos 

estudantes sobre os livros que eles tinham achado interessante. A seleção dos livros foi 

produtiva, pois as temáticas discutidas nas obras estão diretamente relacionadas com a rotina 

diária dessas crianças. 

O livro, O Caminho para o Vale Perdido, por exemplo, trata da questão do lixo. 

Fizemos uma roda de conversa para discutir sobre o problema do lixo, as crianças informaram 

que durante o caminho percorrido de casa a escola existe terrenos com muitos lixos.  

“Ao ler uma história à criança desenvolve todo o seu potencial critico. A 
partir daí ela pode pensar, duvidar, se perguntar, questionar... Pode se sentir 
inquietada, cutucada, querendo sabe mais e melhor ou percebendo que se 
pode mudar de opinião... E isso não sendo feita uma vez ao ano... Ma 
fazendo parte da rotina escolar, sendo sistematizado, sempre presente- o que 
não significa trabalhar  em cima dum esquema rígido e apenas repetitivo” 
(LAJOLO, 2000, p. 143) 

 

Ao elaborar o projeto acreditávamos que alfabetizar as crianças através da leitura de 

textos que fossem mais prazerosos tornaria o processo de ensino-aprendizagem mais 

interessante. Porém não foi o que ocorreu, porque os alunos apesar de estarem iniciando o 

processo de alfabetização já estavam acostumados a executar atividades onde eles tinham que 

dar uma resposta pré-determinada pela docente. 
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”aos conhecimentos teóricos obtidos na universidade e produzidos pela 
pesquisa na área da Educação: para os professores de profissão, a 
experiência de trabalho parece ser a fonte privilegiada de seu saber-ensinar” 
(TARDIFF, 1995, p.61) 

 

Ao elaborar o projeto pensei que alfabetizar as crianças através da leitura de textos que 

fossem mais prazerosos tornaria o processo de ensino-aprendizagem mais interessante, além 

disso, já havia trabalhado com essa temática em outra disciplina de pratica de ensino obtendo 

um resultado positivo.  

Mas a realidade que encontrei na Escola Martinho do Bravo foi completamente 

diferente. Os alunos mesmo estando na primeira série já estavam acostumados a executar 

atividades onde eles tinham que dar uma resposta já determinada pela docente. 

 

”aos conhecimentos teóricos obtidos na universidade e produzidos pela 
pesquisa na área da Educação: para os professores de profissão, a 
experiência de trabalho parece ser a fonte privilegiada de seu saber-ensinar” 
(TARDIFF, 1995,p.61) 

 

Dentro do espaço da sala de aula não era permitido que os discentes refletissem e 

dessem opiniões sobre assuntos abordados. Ao trabalharmos os textos percebemos que cada 

um deles já possuía um conhecimento adquirido fora da escola e que conseguiam relacioná-

los com o que estava sendo trabalhado, mas não o faziam antes devido a falta de oportunidade 

uma vez que a docente assumiu uma postura tradicional.  

Como resultado desse trabalho obtivemos uma sensação de gratificação ao 

observarmos que atingimos nossos objetivos junto aos alunos quando constatamos que eles 

estavam  aprendendo e compreendendo conceitos de diferentes áreas do conhecimento de uma 

forma lúdica, prazerosa. 

Esse trabalho foi além de uma simples aprendizagem mecânica, passando a fazer parte 

de um capital cultural que os discentes adquiriram e poderão utilizá-lo em seu cotidiano já 

que conseguiram observar como a matemática esta presente em nosso dia-a-dia, inclusive nas 

brincadeiras.  
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TRANFORMANDO A PRÁTICA DE ENSINO DENTRO DA SALA 

DE AULA: 

 

Ao observarmos o comportamento das crianças, fica evidente a sua capacidade de 

inventar histórias por isso a necessidade do professor oportunizar momentos para elas 

expressarem suas idéias. Nesse contexto o papel do educador, é de assumir o compromisso 

com o livro, criando o hábito de contar historias, despertando a curiosidade pelos misteriosos 

signos da escrita, desafiando-os, provocando-os, para que elas criem suas hipóteses, abrindo 

as portas para o universo da leitura, no qual as crianças irão livremente penetrar guiadas por 

suas preferências. 

A presença de livros no ambiente escolar é fundamental para as crianças, por isso 

existe a necessidade do educador organizar um espaço em sua sala de aula onde os livros 

possam ficar a disposição das crianças, para que elas possam manuseá-los sempre que 

desejarem estabelecendo contato desde cedo com o mundo letrado. 

Porém, é preciso compreender que vivemos numa sociedade de letrados, entretanto, a 

criança da classe menos favorecida economicamente, em sua maioria, tem pouco contato com 

a escrita e a leitura antes de ingressar na escola. Isto prejudica o processo de ensino-

aprendizagem, mas, se a escola estimula desde cedo o trabalho com textos literários, criará a 

possibilidade de o individuo explorar dimensões não usuais do imaginário coletivo e pessoal.  

 Esta concepção requer uma mudança total no espaço escolar, no sentido de ruptura 

com a padronização, com o autoritarismo, com a uniformidade de tratamento e também com a 

/relação com o meio e que o mesmo possui uma cultura que necessita ser dialogada com a 

escola. 

Todos os subsídios estimuladores oferecidos pela literatura infantil podem ser 

anulados se, na sala de aula, o texto literário e/ou a história forem submetidos a uma prática 

pedagógica que não propicie ao leitor fazer uma auto-avaliação. O discente deve estar 

capacitado para cumprir sua função de intermediário entre a criança e o livro e/ou historia. 

Ensinar na atualidade a leitura e a escrita é desenvolver habilidades de ler, 

compreender, interpretar diferentes tipos de gênero de textos, escritos em diferentes 

modalidades de língua seja ela formal ou informal, desenvolver também habilidade de 

interagir com diferentes portadores de textos, ou seja, capacidade de escrever os tipos de 

textos que as praticas sociais exige de nós. 
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Criar oportunidades para que os docentes descubram o prazer da leitura e da escrita, 

jamais obrigá-los a ler, porque isto irá desmotivá-los, temos que fazer com que eles apreciem 

a leitura do mesmo modo que eles apreciam a musica. 

Para Kramer, a alfabetização deve ser uma atividade rica, viva, dinâmica que trabalhe 

a parte afetiva das crianças e a faça expressar seus sentimentos pelos outros. Essa 

alfabetização não pode se tornar um trabalho mecânico, que apenas treine as crianças através 

de exercício. É preciso trabalhar a linguagem em suas diversas formas de manifestação: desde 

a dramatização, as artes plásticas a montagem de álbuns de acesso a revistas e confecções de 

bilhetes. 

Compreendemos a importância do uso da literatura infantil como sendo um 

instrumento de alfabetização que propicia aos alunos dos anos iniciais da escola publica o 

gosto pela leitura e principalmente pelo aflorar nestes do pensamento critico diante da leitura 

do mundo, dessa forma, concluímos que tal gênero literário é indispensável à vida e a 

aprendizagem. 
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