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que, como toda linguagem, expressa uma 

determinada experiência humana.”  
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RESUMO 

 

A presente pesquisa trata da literatura infantil na primeira etapa da 

educação básica. Tem como objetivo analisar o trabalho desenvolvido pelos 

professores com a literatura infantil em turmas de pré-escola, em duas instituições 

no município de Graça, no estado do Ceará. Este trabalho se apoiou, 

principalmente, nos estudos de Coelho (2000) e Zilberman (1998), especialmente 

sobre a reflexão que fazem sobre a história da literatura infantil; e Rizzoli (2009), 

notadamente, nas suas contribuições sobre as histórias contadas na escola. A 

pesquisa é de natureza qualitativa. A coleta de dados foi realizada através de 

entrevistas com quatro professores de pré-escola de duas instituições públicas 

distintas. Os resultados encontrados indicam que os professores entrevistados 

possuem pouco conhecimento sobre a literatura infantil e de como ela deve ser 

trabalhada com as crianças de pré-escola. A partir das análises dos dados concluí-

se que a literatura infantil ainda está sendo confundida com outras atividades 

lúdicas, como a brincadeira, realizadas com as crianças na rotina das instituições 

citadas na pesquisa. 

 

Palavras-chave: Educação Infantil; pré-escola; Literatura Infantil; professores. 
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ABSTRACT 

 

This research deals with children's literature in the first stage of basic 

education. Aims to analyze the work done by teachers with children's literature in 

preschool classrooms in two institutions in the city of Grace, in the state of Ceará. 

This work relied mainly on studies Coelho (2000) and Zilberman (1998), especially 

on reflection they make about the history of children's literature, and Rizzoli (2009), 

especially in their contributions on the stories counted in school. The research is 

qualitative in nature. Data collection was conducted through interviews with four 

teachers of preschool two distinct public institutions. The results indicate that the 

interviewed teachers have little knowledge about children's literature and how it 

should be worked with children from pre-school. From the analysis of the data 

concluded that children's literature is still being confused with other recreational 

activities, such as blogging, conducted with children in institutions routinely cited in 

the  survey. 

 

Keywords: kindergarten, pre-school, Children's Literature; teachers 
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INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, a literatura infantil surgiu no final do século XVII, dando 

continuidade no século XVIII, quando foram produzidos os primeiros livros para as 

crianças (VIEIRA, 2004).  

Nessa época, a criança começava, efetivamente, a ser vista como 

criança. Pois antes, ela era vista como um adulto em miniatura, que participava e 

compartilhava dos mesmos eventos destinados aos adultos, inclusive, da mesma 

literatura (ZIBERMAN, 1998).  

A esse respeito Zilberman (1998, p. 15) afirma que, 

 
Esta faixa etária não era percebida como um tempo diferente, nem o mundo 
da criança como um espaço separado. Pequenos e grandes compartilham 
dos mesmos eventos, porém nenhum laço amoroso especial os 
aproximava. 

 

Sendo assim, a autora ressalta a maneira como a criança era vista na 

época em que seu espaço era juntamente com os dos adultos, sem nenhuma 

destinação diretamente a ela, a sua infância. 

Entretanto, a literatura infantil teve início no Brasil por volta do século XIX, 

mas se firmou apenas no século XX, com uma produção literária regular para o 

público infantil (CARVALHO, 2010).  

Nacionalmente, trilhou caminhos importantes no contexto escolar com as 

publicações de Monteiro Lobato. De acordo com Aguiar (2011, p. 25), Monteiro 

Lobato “[...] revela a preocupação em escrever histórias para crianças numa 

linguagem compreensível e atraente."   

A literatura, desde sua origem, está ligada à diversão, passando por 

transformações veio atrair os pequenos, levando-os a participarem das diferentes 

experiências que a literatura proporcionava, como ouvir e contar histórias. Sobre 

isso, Coelho (2000, p. 27) ressalta que “a literatura infantil é, antes de tudo, 

literatura: ou melhor, é arte: fenômeno de criatividade que representa o mundo, o 

homem, a vida, através da palavra.”  

Nesse sentido, se permite dizer que a literatura é a "arte da palavra" em 

suas diversas manifestações culturais e sociais, independente de sexo, raça, cor, 

faixa etária etc. De acordo com Lima (2010, p. 24) “literatura Infantil pode colaborar 
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para que as crianças entendam-se como cidadãos, que produzem culturas e que 

contribuem para a transformação da sociedade.” 

Lima (2010, p. 25) ressalta que, 

 
A sociedade é constituída de seres humanos diferentes em termos de 
cultura, política e religiosa, e, no entanto, todos têm direitos e deveres como 
cidadãos, e as crianças devem ter noção disso, desde cedo, com a ajuda da 
Literatura isso é possível. 
 

Percebendo então que a Literatura Infantil não vem sendo trabalhada, 

discutida e/ou vivida como deve ser nas creches e pré-escolas, com atenção ao que 

a criança fala ou deseja falar, com encanto e, sobretudo, com envolvimento, é que 

surgiu o interesse por entender melhor qual o papel da literatura infantil na 

aprendizagem das crianças, na perspectiva de professores de educação infantil. 

Como frisa o documento Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil - 

RCNEI (BRASIL, 1998 v. 3, p. 137), 

 

O trabalho com as crianças exige do professor uma escuta e atenção real 
às suas falas, aos seus movimentos gestos e demais ações expressivas. A 
fala das crianças traduz seus modos próprios e particulares de pensar e não 
pode ser confundida com um falar aleatório.  

        
De acordo com a citação acima, o professor deve estar atento aos 

movimentos expressivos da criança, ajudando-a a perceber sua importância como 

ser humano e a desenvolver sua imaginação sem limites. 

Portanto, essa pesquisa tem como problema a ser analisado o papel da 

literatura infantil na aprendizagem das crianças, na perspectiva de professores de 

educação infantil. As informações decorrentes dessa pesquisa poderão contribuir 

para o enriquecimento da prática pedagógica dos professores, subsidiando os 

cursos de formação continuada oferecidos pela secretaria municipal de educação.  

O espaço que recebe as crianças da educação infantil, deve ter 

competências pedagógicas e humanas favoráveis ao desenvolvimento integral de 

cada criança que ali se apresenta, possibilitando-lhe descobertas e significativas 

manifestações a partir do que sabe e do que deseja aprender. Nisso, o RCNEI 

(BRASIL, 1998, p. 201), destaca que “o espaço da sala deve ser organizado de 

modo a privilegiar a independência da criança no acesso e manipulação dos 

materiais disponíveis ao trabalho.”  

Sendo assim, o professor deve ser capaz de organizar seu espaço com 

materiais estimulantes e ser um atraente contador de histórias.  
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De acordo com o RCNEI (BRASIL, 1998, p. 143),  

 
A leitura é um momento em que a criança pode conhecer a forma de viver, 
pensar, agir e o universo de valores, costumes e comportamentos de outras 
culturas situadas em outros tempos e lugares que não o seu. 
 

Dessa forma, as crianças terão a oportunidade de liberar suas vontades e 

seus pensamentos, brincando e fomentando suas descobertas.  

Desse modo, é essencial que o trabalho com a literatura infantil esteja 

inserido na rotina das crianças na instituição, de acordo com Abramovich (2004) 

cabe ao professor oportunizá-las com envolvimento, sensibilidade e encantamento 

ao vivenciar a dimensão que a literatura infantil oferece. 

Ainda sobre o assunto, Miguez (2009, p. 46) afirma que “o professor 

precisa estar ciente do caminho que vai trilhar.” Dessa forma, o professor poderá 

ajudar a criança a ser um sujeito participativo, compreensível, crítico e criador de 

suas próprias ideias e ações. Segundo Cademartori (2006, p. 72), “a literatura 

desempenha um papel relevante no desenvolvimento intelectual da criança.” 

Conforme o RCNEI (BRASIL, 1998, p. 147), 

 
A leitura de histórias é um momento em que a criança pode conhecer forma 
de viver, pensar, agir e o universo de valores, costumes e comportamentos 
de outras culturas situadas em outros tempos e lugares que não o seu. A 
partir daí ela pode estabelecer relações com a sua forma de pensar e o 
modo de ser do grupo social ao qual pertence. 

 

De acordo com a citação acima, as instituições de educação infantil 

podem resgatar o repertório de histórias que as crianças ouvem em casa e nos 

ambientes que frequentam, uma vez que essas histórias se constituem em 

momentos de trocas de vivencias, contribuindo na construção da subjetividade e da 

sensibilidade das crianças. 

Segundo Abromovich (2004, p.17), 

 
[...] é ouvindo histórias que se pode sentir (também) emoções importantes, 
como a tristeza, a raiva, a irritação, o bem-estar, o medo, a alegria, o pavor, 
a insegurança, a tranquilidade e tantas outras mais, e viver profundamente 
toda a amplitude significância e verdade que cada ema delas fez (ou não) 
brotar [...] Pois é ouvir, sentir e enxergar com os olhos do imaginário. 
 

A autora revela que a criança precisa ser estimulada a demonstrar suas 

emoções, assim ela terá a chance de conhecer a diferença de cada momento e de 

cada situação das histórias, e a lidar com a essência que cada emoção traz.  
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Segundo a pesquisadora Nascimento (2011, p. 11) “a criança em contato 

com a literatura infantil constrói um imaginário que pode contribuir para a formação 

da sua identidade, e compreensão do ambiente em que vive.”  

É ouvindo, contando e atuando que as crianças constroem o mundo com 

elementos da fantasia, vivenciando experiências que melhoram o desenvolvimento 

da imaginação, a sua linguagem oral e escrita, e o seu conhecimento real dos 

acontecimentos (ZÓBOLI, 1998). 

A escolha do tema deste estudo veio da percepção da necessidade de 

introduzir a literatura infantil nas instituições e oferecer à criança a chance de falar, 

ouvir e encenar, ou seja, vivenciar através da imaginação o mundo real e o 

imaginário.   

Minha vivência com a literatura começou no interior do município de 

Graça, no Estado do Ceará, em uma localidade chamada Caraúbas, onde morei até 

seis anos de idade. 

Era nesse lugar, que juntamente com os adultos, ao anoitecer, na casa de 

vizinhos, outras crianças e eu, gostávamos sempre de apreciar histórias e leituras de 

cordel, lida pelo meu pai ou vizinhos. Segundo Sandroni (1998, p. 21) “todo mundo 

sabe contar histórias, casos acontecidos, lembranças de família, [...] histórias 

inventadas ou adaptadas.” Ficava eu a imaginar toda a história que ouvia com tanto 

fervor pela pessoa que ali fazia a leitura no momento, sem mesmo saber que tudo 

aquilo era literatura, me chamava atenção.  

Desde então, esse tipo de leitura veio a despertar-me interesse ao longo 

de minha vida estudantil e logo mais profissional, onde vivenciei na escola 

momentos inesquecíveis ouvindo, lendo e dramatizando histórias, juntamente com 

crianças da educação infantil, crianças do ensino fundamental e outros profissionais.  

Esse interesse pela literatura infantil veio aumentar mais ainda, quando 

iniciei meu trabalho em uma instituição que atendia somente educação infantil. No 

decorrer dos anos, fui conhecendo mais um pouco da literatura infantil através dos 

livros e da tecnologia.  

Percebi nas crianças a vontade de uma literatura infantil mais trabalhada, 

mais vivenciada por elas, ou seja, onde elas participassem ativamente das histórias 

contadas, pois foi notado que as histórias contadas para elas eram apenas lidas sem 

entusiasmo e sem criatividade.  
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É importante a criança desde pequena vivenciar momentos com a 

literatura infantil. Nesse sentido, Nascimento (2011, p. 11), declara que “essa 

experiência desde o começo da infância pode se tornar um processo contínuo, 

fazendo com que ela, venha a obter informações e experiências que contribuem 

para a construção da sua personalidade.” 

Como sempre apreciei a literatura infantil, por ter feito parte da minha 

infância, da minha vida estudantil e profissional, escolhi como tema o papel da 

literatura infantil na aprendizagem das crianças, na perspectiva de professores de 

educação infantil, para minha pesquisa. 

Buscando informações sobre o tema do meu trabalho, encontrei as 

pesquisas de Vieira (2004), Nascimento (2011) e Rocha (2010).  

Vieira (2004) teve como objetivo de sua pesquisa, investigar a importância 

da literatura infantil como elemento fundamental no desenvolvimento da imaginação 

e fantasia da criança.  

Utilizou a observação e a conversação com a professora da sala para 

coletar suas informações.  

Obteve como resultado, que os professores de educação infantil precisam 

estar sempre se aperfeiçoando, realizando momento mais alegres, permitindo as 

crianças participarem e interagirem através de suas opiniões. 

A pesquisa de Nascimento (2011) analisou as contribuições da literatura 

infantil para a formação da personalidade da criança.  

Utilizou-se de um questionário com vinte e três questões, sendo dezoito 

abertas e cinco fechadas, destinadas a quatro professoras de crianças de 4 e 5 anos 

da educação infantil, e outro com sete questões abertas destinadas às crianças.  

Alcançou como resultado a extensa qualidade de benefícios que a 

literatura pode acarretar nas crianças como o desenvolvimento da personalidade, da 

oralidade, da imaginação, entre outros. 

Rocha (2010) teve como objetivo de pesquisa analisar o tratamento dado 

à oralidade das crianças pelos professores como ferramenta facilitadora do ensino e 

aprendizagem da língua materna.  

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e exploratória, com observação 

participante por possibilitar uma visão e análise global das práticas docentes. A 

aplicação do questionário foi com 6 (seis) questões abertas e 6 (seis) questões 

fechadas para duas professoras, uma de escola pública e outra de escola  privada.  
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Obteve como resultado a percepção das professoras acerca da 

linguagem oral, da contação e do reconto de histórias, como recurso importante para 

a aprendizagem da criança.  

Diferentemente das investigações citadas anteriormente, esta pesquisa 

tem como objetivos: 

Geral: 

- Investigar o papel da literatura infantil para a aprendizagem das crianças 

na perspectiva de professores de educação infantil. 

Específicos: 

 Identificar o que professores de turmas de pré-escola entendem por 

literatura infantil; 

 Conhecer como a literatura infantil está inserida no planejamento dos 

professores da pré – escola; 

 Analisar como está sendo vivenciada a literatura infantil com as 

crianças em turmas de pré-escola. 

Este trabalho está organizado em quatro momentos estruturados em 

forma de capítulos.  

A Introdução apresenta o tema da monografia, sua relevância, meu 

envolvimento pessoal e profissional com ele, outros estudos que também se 

ocuparam dele e os objetivos da investigação, geral e específicos. 

O primeiro capítulo, intitulado Algumas reflexões teóricas, sintetiza 

contribuições de estudiosos como Zilberman (1998), Rizzoli (2009), Abramovich 

(2004), Coelho (2000), Cunha (2004), Faria (2004), Freire (2006) e Sandroni (1998), 

sobre a histórica da literatura infantil e sua importância na educação infantil. 

O segundo capítulo descreve a metodologia utilizada na pesquisa, 

enfocando os sujeitos, campo e instrumentos de coleta de dados.  

O terceiro capítulo apresenta os resultados obtidos pela pesquisa, quanto 

ao trabalho com a literatura infantil desenvolvido por professores de pré-escola. 

Nele, fica evidente o pouco conhecimento dos sujeitos investigados em relação à 

literatura infantil. Este fato torna-se preocupante, “já que a literatura infantil leva a 

criança à descoberta do mundo, onde sonhos e realidade se incorporam, onde a 

realidade e a fantasia estão intimamente ligadas, fazendo a criança viajar, descobrir 

e atuar num mundo mágico; podendo modificar a realidade seja ela boa ou ruim.” 

(PAÇO, 2009, p. 12). 
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Nas considerações finais são retomados os objetivos e resultados da 

pesquisa, assim como as dificuldades enfrentadas e as aprendizagens construídas 

ao longo do processo. 
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1 ALGUMAS REFLEXÕES TEÓRICAS  

 

Esse capítulo apresenta contribuições de Zilberman (1998) sobre a 

imersão histórica da literatura infantil e sua importância na escola e com os 

conceitos de Rizzoli organizados por Faria e Mello (2009) sobre a literatura na 

educação infantil. 

Os estudos de Zilberman (1998) ajudaram na compreensão histórica da 

literatura infantil e de sua relevância no âmbito escolar. Os estudos de Rizzoli 

(2009), Abramovich (2004), Coelho (2000), Cunha (2004), Faria (2004), Paulo Freire 

(2006) e Sandroni (1998) também deram suporte à pesquisa.  

 

1.1 A história da literatura infantil e sua importância na educação das crianças 

 

Segundo Zilberman (1998), os primeiros livros para crianças surgiram 

entre os séculos XVII e XVIII. De acordo com a autora, até então, não se escrevia 

para elas, pois não existia infância. As crianças frequentavam os mesmos ambientes 

que os adultos, porém nada em especial os aproximavam. Tudo estava distante da 

realidade dela. 

Ainda de acordo a autora, o contato que a criança tinha com a literatura 

infantil era apenas por meio da narração de histórias feitas por adultos, “portanto, é a 

posse dos códigos de leitura que muda o status da criança e integra-a num universo 

maior de signos” (p. 65). 

Sobre esse assunto, a estudiosa acrescenta ainda que: 

 
O crescimento da criança se faz por esta imersão no universo da palavra 
escrita, e seu desenvolvimento intelectual pode ser medido através de sua 
habilidade de verbalização dos conteúdos assimilados durante sua 
educação formal. [...] a ascensão da expressão escrita e, por extensão, a 
nova ênfase dada à leitura estão profundamente relacionadas aos novos 
fenômenos sociais do século, sintetizados na emergência da classe 
burguesa (ZILBERMAN, 1998, p. 65 e 66). 
 

Dessa forma, quando a criança passa a ter contato com o texto escrito, o 

qual “é imposto tão somente após a interferência e intermediação da escola” 

(ZILBERMAN, 1998, p. 67), ela passa a ter sua própria cultura e autonomia diante 

do adulto que até então era o dono do conhecimento. 

Refletindo sobre as contribuições de Zilberman, Coelho (2000) ressalta 
que, 
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[...] a verdadeira evolução de um povo se faz ao nível da mente, ao nível da 
consciência de mundo que cada um vai assimilando desde a infância. Ou 
ainda não descobriram que o caminho essencial para se chegar a esse 
nível é a palavra. Ou melhor, é a literatura (COELHO, 2000, p. 15). 

 
Zilberman (1998) destaca que a literatura infantil é uma modalidade 

expressiva sem definições concretas, aparecendo dificuldades em estabelecer 

ações para essa linha de pensamento. Ela pode aparecer de várias formas e com 

várias características. Segundo a autora, Charles Perrault e os Irmãos Grimm 

ofereceram através dos contos de fadas o primeiro surto produtivo eficaz. Ainda é 

citado por ela, a inversão do modelo do conto de fadas, publicada por Ana Maria 

Machado em 1979, com o título “História meio ao contrário.” 

Zilberman (1998, p 71), ainda ressalta que, 

 
A conversão do conto de fadas supõe, de um lado, uma sequência narrativa 
e, de outro, um elenco de personagens. A evolução do relato se apoia em 
três momentos básicos, no mínimo: um conflito ou a situação de dano ou 
carência, usando a terminologia da morfologia do conto; uma ação 
saneadora, através de um herói que recebe a colaboração de uma entidade 
mágica; e o sucesso da empresa, que culmina num casamento real.  

 
Dessa forma, o conto produz, a partir da narração, momentos 

diferenciados. Assim se vai percebendo a importância de narrar e ouvir histórias. “A 

realidade é dicotômica, mas marcha inevitavelmente para a imposição do bem sobre 

o mal, instaurando uma ordem que deve permanecer imutável” (ZILBERMAN, 1998, 

p. 71). 

Segundo Zilberman (1998, p. 81), 

 
Se a exposição dos males que afligem a sociedade brasileira se depara 
com a carência, por parte do leitor mirim, de uma vivência social mais 
ampla, o que pode ser um fator de inibição no momento da criação literária, 
por outro lado, contribui para o alargamento dela. É nesta medida que pode 
dar margem à renovação no âmbito artístico, o que implica a necessidade 
de conversão do tema em evento narrativo. 
 

Dessa maneira, o progresso da literatura infantil acontece em virtude de 

sua implantação em exemplos tradicionais, pretendendo convertê-los e assim, 

mudar a visão do leitor em relação à literatura e a realidade. Portanto, “se a literatura 

infantil nacional tem uma história relativamente breve, por outro lado, ela apresenta 

modificações que denotam sensibilidade para os avanços da arte literária” 

(ZILBERMAN, 1998, p. 83). Entretanto, “a vanguarda no setor da literatura infantil 

dirige-se preferencialmente aos processos de escrita” (ZILBERMAN, 1998, p. 83).   
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Zilberman (1998) enfatiza a relação dos acontecimentos entre o 

imaginário e o real do mundo infantil nas escritas direcionadas a esse mundo, onde 

as modificações acontecem de acordo com o novo e com a realidade, definindo-se 

“antes pelo seu caráter literário” (ZILBERMAN, 1998, p. 83), de maneira que a 

comunicação ligada a leitura dá-se através da escrita.  

Segundo Zilberman (1998, p. 83), “a literatura infantil permaneceu estática 

aos avanços dos outros meios de comunicação, sua evolução deu-se nos limites do 

literário, apropriando-se das conquistas da arte com a palavra.” 

Para Zilberman (1998, p. 84), [...] “a literatura infantil é, antes de mais 

nada, arte literária. Por suas aproximações estéticas, ela vem a participar desta 

mesma irredutibilidade no âmbito da linguagem.”  

De acordo com Coelho (2000, p. 27 e 28), “conhecer a literatura que cada 

época destinou às suas crianças é conhecer os ideais e valores ou desvalores sobre 

os quais cada sociedade se fundamentou e se fundamenta.” 

Nesse sentido, torna-se relevante conhecer os períodos históricos da 

literatura infantil, observando as mudanças ocorridas e a importância que cada 

época reservou a essa produção destinada às crianças.  

 

1.2 Literatura infantil e escola 

 

Zilberman (1998) revela que a expansão da literatura infantil deve-se a 

sua associação ao novo modelo de escola que surgiu com a burguesia. Antes não 

havia uma consideração especial com a infância. Como lembra Zilberman (1998, p. 

13), “esta faixa etária não era percebida como um tempo diferente, nem o mundo da 

criança como um espaço separado”.  

Nesse sentido, a autora (1998, p. 13), busca esclarecer que, 

 
A nova valorização da infância gerou maior união familiar, mas igualmente 
os meios de controle do desenvolvimento intelectual da criança e a 
manifestação de suas emoções. Literatura infantil e escola, inventada a 
primeira e reformada a segunda, são convocadas para cumprir esta missão. 
 

Ainda segundo Zilberman (1998), a valorização da infância, gerou “maior 

união familiar” com o objetivo de garantir a integridade dos bens familiares que 

deveriam ser preservados e multiplicados quando a criança se tornasse um adulto. 
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Para isso, a escola deveria ser reformada por meio de uma literatura infantil 

inventada para modificar a visão anterior que caracterizava a criança.  

Para esta estudiosa, a criança ganha um status social de grande 

importância, se distanciando do modelo adulto, conquista seu espaço como criança 

e passa a ter demandas e necessidades diferenciadas dos adultos. 

Conforme Zilberman (1998), não é por acaso a aproximação da escola 

com a literatura. A produção literária daquela época constata que os primeiros livros 

para crianças foram escritos por pedagogos e professores, possuindo forte objetivo 

educativo. Sendo assim, de acordo com Zilberman (1998, p.16), “tratados de 

pedagogia foram escritos para assegurar sua singularidade, sendo o recurso à 

fragilidade biológica da criança o fundamento da diferença em relação ao período 

adulto.” Segundo a autora, a criança, em seu processo de conhecimento, é levada a 

se identificar com a imagem construída pelo adulto, como descreve Charlot:  

 
Se a imagem da criança é contraditória, é precisamente porque o adulto e a 
sociedade nela projetam, ao mesmo tempo, suas aspirações e repulsas. A 
imagem da criança é, assim, o reflexo do que o adulto e a sociedade 
pensam de si mesmos. Mas este reflexo não é ilusão; tende, ao contrário, a 
tornar-se realidade. (...) A criança é, portanto, o reflexo do que o adulto e a 
sociedade querem que ela seja e temem que ela se torne, isto é, do que o 
adulto e a sociedade querem, eles próprios, ser e temem tornar-se (apud 
ZILBERMAN, 1998, p. 18). 
 

Para Zilberman (1998), a escola assume um papel duplo, o de introduzir a 

criança na vida adulta, e ao mesmo tempo, o de protegê-la contra as agressões do 

mundo exterior, muitas vezes até tem que assumir o papel da família. Algumas 

famílias atribuem esse papel para a escola por falta de tempo ou de uma estrutura 

familiar, que possa oferecer amor, respeito, harmonia, diálogo até mesmo antes de ir 

à escola. 

Abordando as relações entre literatura e escola, a autora refere que 

ambas compartilham um aspecto em comum: a natureza formativa. Tanto a obra 

literária como a instituição estão voltadas à formação do indivíduo ao qual se 

dirigem.  

Coelho (2000, p. 15), declara que,  

 
A literatura, e em especial a infantil, tem uma tarefa fundamental a cumprir 
nesta sociedade em transformação: a de servir como agente de formação, 
seja no espontâneo convívio leitor/livro, seja no dialogo leitor/texto 
estimulado pela escola.  
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Segundo a autora, a escola, através dos professores deve estimular o 

convívio das crianças com os livros, para que estes venham ajudar na formação e 

na inserção dos pequenos no meio social. Para Sandroni (1998, 16), “cada livro 

pode trazer uma idéia nova, ajudar a fazer uma descoberta importante e ampliar o 

horizonte da criança.”  

Para Zilberman (1998, p. 21), “enquanto instituição, a escola e a literatura 

podem provar sua utilidade quando se tornarem o espaço para a criança refletir 

sobre sua condição pessoal.” Ainda revela que a escola e a literatura infantil foram 

sobreviventes da infância, ou seja, o que restou dela. Essa aliança pode vigorar nos 

fatores de libertação da criança em relação ao gesto absoluto do adulto.   

Faria (2004) comenta que trabalhar com a literatura infantil na escola é 

abrir as cortinas do mundo para uma platéia de seres que buscam a construção do 

ser como sujeitos de uma sociedade.  

Segundo a pesquisadora Lima (2010, p. 41), 

 
A literatura é hoje um instrumento muito importante na escola para 
colaborar no processo educativo das crianças, pois ela tende a ajudar na 
concepção do que é direito e dever no ambiente social, e contribui na 
formação ética e moral das crianças. O importante é que a literatura possa 
criar interesse na criança, sob todos os aspectos intelectual, emocional, 
social, cultural, psicológico, etc. 
 

A Literatura Infantil diante de todos esses fatos se mantém como fonte 

inspiradora para muitas crianças, onde elas terão chances de se expressar 

espontaneamente.  

A importância da obra de ficção na escola é problematizada por Zilberman 

(1998), que vê na natureza formativa um aspecto em comum entre a literatura e a 

escola. A autora salienta que a literatura tem “[...] por meio dos recursos da ficção, 

uma realidade, que tem amplos pontos de contato com o que o leitor vive 

cotidianamente [...]” (ZILBERMAN, 1998, p. 22). É nesse momento que a literatura 

infantil se consolida, ou seja, num contexto social, onde profundas transformações 

exigem uma reorganização nas instituições que a partir daí são responsáveis pela 

criança: a família e a escola. 

Corroborando com esta compreensão, Sandroni (1998, p.10) enfatiza que 

 
No mundo maravilhoso da ficção, a criança encontra, além de diversão, 
alguns dos problemas psicológicos que a afligem resolvidos 
satisfatoriamente; percebe em cada narrativa formas de comportamento 
social que ela apreende e usa no processo de crescimento em que se 
encontra, informações sobre a vida das pessoas em lugares distantes, 
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descobrindo, dessa forma, que existem outros modos de vida diferentes do 
seu. 
 

Zilberman (1998) defende a criação de bons textos destinados à criança, 

ressaltando que não é porque ela ainda não alcançou a idade adulta que não 

mereça boa qualidade nos textos destinados a ela. Segundo ela (p. 23), os aspectos 

inovadores para a criação de textos destinados a infância, 

 
[...] merece destaque, na medida em que é o ponto de partida para a 
revelação de uma visão original da realidade, atraindo seu beneficiário para 
o mundo com o qual convivia diariamente, mas que desconhecia.  
 

Nesse sentido, a autora revela a importância da relação entre obra e o 

leitor, a qual revela coincidências entre a história de ambos. Com o convívio dos 

textos a criança abre horizontes quanto ao conhecimento de vida no seio da família, 

na escola e na vivência social.  

Conforme Zilberman (1998, p. 24), 
 

Supondo este processo um intercâmbio cognitivo entre o texto e o leitor, 
verifica-se que está implicado aí o fenômeno da leitura enquanto tal. Esta 
não representa a absorção de uma certa mensagem, mas antes uma 
convivência particular com o mundo criado através do imaginário. A obra de 
arte literária não se reduz a um determinado conteúdo reificado, mas 
depende da assimilação individual da realidade que recria.  
 

Na visão de Zilberman (1998), a literatura se materializa por meio dos 

recursos da ficção e de uma realidade com a qual o leitor vive cotidianamente. E por 

mais que seja exacerbada a fantasia do escritor, ou se apresentar em circunstâncias 

de espaços e tempos diferentes, sua ideia central é a de conduzir o leitor a refletir 

sobre sua rotina e a incorporar novas experiências e conceitos.  

Cunha (2004), concordando com Zilberman (1998), entende que os 

educadores precisam adotar a literatura na escola, muito atentos à sua função 

estética, social e renovadora, que possibilita à criança, indagar, recriar e criar, de 

modo que ela se sinta ativa e participe da sociedade na qual está inserida. 

Zilberman (1998) defende o uso da literatura em sala de aula como 

estratégia de transformação da educação tradicional. Nas suas palavras: 

 

A justificativa que legitima o uso do livro na escola nasce de um lado, da 
relação que estabelece com seu leitor, convertendo-o num ser crítico 
perante sua circunstância; e, de outro, do papel transformador que pode 
exercer dentro do ensino, trazendo-o para a realidade do estudante e não 
submetendo este último a um ambiente rarefeito do qual foi suprimida toda 
a referência concreta (p. 26). 
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Zilberman (1998) ressalta que não é atribuição do professor apenas 

ensinar à criança a ler e a escrever corretamente, mas fazê-la compreender a leitura 

procedida, auxiliá-la na percepção dos temas e dos seres humanos que afloram em 

meio à trama ficcional, de modo que o leitor interaja com aquilo que se lê, e se vive, 

ou se imagina. 

Conforme Freire (2006, p. 11),  

 
[...] o ato de ler não se esgota da decodificação pura da palavra escrita ou 
da linguagem escrita, mas que se antecipa e se alonga na inteligência do 
mundo. A leitura do mundo precede a leitura da palavra [...] linguagem e 
realidade se prendem dinamicamente. 
 

Para Zilberman (1998), a literatura oferecida às crianças, ainda se 

concentra no pensamento, na análise e nos interesses do adulto, mesmo assim, 

“embora o produto do livro infantil seja o próprio adulto, o objeto produzido é visto, 

analisado e classificado em analogia a seu consumidor, o leitor mirim” (ZILBERMAN, 

1998, p. 35). Por esta razão, evidencia-se uma literatura baseada na idade adulta 

em comparação com a infância. 

De acordo com Zilberman (1998, p. 36) 

 
[...] o que se constata é que se atribui uma tarefa educativa à literatura 
infantil, complementar à atividade pedagógica exercida no lar e/ ou na 
escola, o que garante sua necessidade e importância no seio da vida social.  
 

Nisso, segundo a autora, a produção destinada a criança pode até atuar 

em sua vida, mas com efeitos às perspectivas do adulto, ou seja, pensamentos 

adultos voltados ao público infantil. 

Para Zilberman (1998, p. 37), 

 
A teoria da literatura infantil evidencia a contradição que esta situação lhe 
transmite: visando manter os privilégios do adulto, a produção para crianças 
tem seu valor diminuído; porém, por esta mesma razão, tudo o que se 
espera dela é o que o adulto ali deposita, isto é, seus valores e hábitos 
sociais. 
 

Nessa medida, de acordo com a autora, a literatura infantil manifesta, 

antes de tudo, os interesses dos mais velhos, e não os do universo infantil, de modo 

que, se há alguma analogia a estabelecer, ela está entre o governo literário dirigido 

à infância e a organização da sociedade em sua totalidade.  

Para a pesquisadora Silva (2006), a literatura infantil significa, 

concomitantemente, uma marcação de fronteiras e o desenho de um campo de 

trabalho, diverso, de um lado, das formas não literárias e de outro, daquilo não 
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especificamente dedicado ao leitor infantil, com textos renovados, que procura 

liberar a criatividade infantil, transmitindo aos leitores uma mensagem progressista. 

A literatura infantil somente poderá alcançar sua verdadeira dimensão artística e 

estética pela superação dos fatores que intervieram em sua geração. 

A obra literária para crianças, segundo Cunha (2004, p. 70),   

 
[...] é essencialmente a mesma obra de arte para o adulto, diferente apenas 
na complexidade de concepção, ou seja, a obra destinada às crianças é 
mais simples em seus recursos como, por exemplo, na estrutura linear, 

tempo cronológico, personagens e na linguagem.  
 

Não deve existir, segundo a autora, a facilitação, a redução artística, pois 

isso não acrescentaria nada ao desenvolvimento da criança como leitora. Muitos 

autores utilizam dessa puerilidade, pensando ser entendido pela criança, e se 

esquecem de que, apesar de não dominar bem determinadas construções, a criança 

é capaz de compreendê-las e discernir sobre o agradável e o insuportável. Além 

disso, psicologicamente, não se justifica o estilo pueril. 

Segundo Zilberman (1998), compete aos adultos uma reflexão sobre a 

participação da criança no produto que lhe é oferecido, cabendo a esse destinatário 

expressar ideias a cerca dessa produção.  

A literatura, nesse processo de transformação, revela a passageira idade 

do leitor, implicando assim, numa modificação de acordo com a evolução da criança. 

Pois, para Zilberman (1998, p. 37 e 38) “a compreensão da infância como um 

período existencial diferenciado e passível de uma abordagem peculiar através da 

pedagogia provém de época recente, mais precisamente, da Idade Moderna.”  

Segundo a autora, esta temporalidade particulariza-se do seguinte modo: 

 
- a literatura infantil apresenta um tipo de evolução histórica determinada 
pelas modificações que sofrem as concepções, respectivamente, da 
infância e do tratamento (pedagógico) desta faixa da existência; 
- outro tipo de modificação decorre das transformações vividas pela 
literatura e que repercutem nas obras infantis, em termos de novas técnicas, 
temas e meios materiais originais de transmissão artística;  
- o que lhe é mais particular diz respeito à evolução interna que o gênero 
sofre, na medida em que deve acompanhar as mutações etárias por que 
passa seu recebedor (ZILBERMAN, 1998, p.38). 
 

Além disso, surge ainda outro obstáculo dificultando a evolução da 

literatura infantil, uma vez que apenas o adulto produz para a criança. Nesse ponto, 

“por sua vez, este fator unidirecional é o que determina a preocupação com a 

transmissão de normas” (ZILBERMAN, 1998, p. 39). E ela ainda defende que: 
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[...] é neste momento de leitura que se assiste à gênese do “horizonte de 
expectativas” do leitor, de modo que se explica a dupla inquietação que 
assola os educadores que lidam com a arte literária para crianças. 
 

Zilberman (1998) revela que a literatura infantil criada para criança sem 

sua participação, mas cujos resultados são percebidos, é “considerada uma espécie 

de traição” (p. 39). Entretanto, mesmo expressada a emoção e a satisfação por parte 

dos leitores e apresentando um bom conteúdo, não foram as crianças que 

escolheram. 

Nesse sentido, Zilberman (1998, p. 40) ressalta que “a literatura infantil 

somente poderá alcançar a sua verdadeira dimensão artística e estética pela 

superação dos fatores que intervieram na sua geração.” 

Ainda nessa linha de pensamento, de acordo com a autora, a criação 

artística, além de permitir o discernimento e o posicionamento diante da realidade, 

visa a “uma interpretação da existência que conduza o ser humano a uma 

compreensão mais ampla e eficaz de seu universo, qualquer que seja sua idade ou 

situação intelectual, emotiva e social.” (ZILBERMAN, 1998, p.40). 

Para Zilberman (1998), a literatura infantil, quando possui as 

particularidades da criação artística, pode proporcionar esclarecimentos à criança, 

sobre uma ampliação de sua visão de mundo e um refinamento na compreensão de 

suas vivências. 

Para isso, a criança precisa ser estimulada a vivenciar momentos de 

reflexão sobre os acontecimentos de sua vida, através de histórias contadas, 

diálogos trocados e oportunidades de fala oferecidas.  

 

1.3 A importância da literatura na educação infantil 

 

Segundo Rizzoli (2009), na educação infantil Italiana, as crianças 

compartilham de uma literatura diferenciada com o auxílio da tecnologia, “já existe 

um computador em que as crianças podem criar o próprio texto” (p.5). Mas, de 

acordo com a autora, os computadores não podem oferecer nem dar vida às 

vontades e possibilidades pensadas ou desejadas pelas crianças, porque a máquina 

não tem sentimentos e nem pode ser criado entre ambos um vínculo de 

relacionamento. No entanto, ela acredita que se cria um relacionamento ao ouvir ou 

contar uma história:  
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Contar história é uma arte muito antiga e ela responde à necessidade 
humana mais profunda de manter esse relacionamento de empatia entre os 
indivíduos, tornando possível experimentar o que o outro experimenta e, 
assim dar forma à própria experiência (RIZZOLI, 2009, p.6). 

 

Rizzoli (2009) destaca que mesmo nos tempos passados, as histórias 

existiam e eram contadas através “dos olhares, da mímica, dos gestos, dos sons” (p. 

6), onde as pessoas revelavam seus sentimentos e atitudes numa vivência 

significativa.  

De acordo com Rizzoli (2009, p.6), 

 
[...] os sons, as palavras, os gestos e os olhares são todos instrumentos 
utilizados para criar um lugar de encontro, “terra do meio”, que é feita de 
conexões, de relacionamentos entre quem conta e quem ouve a história. 
Situação em que o que importa é a presença e a vontade de uma 
comunicação autêntica e acessível. 
 

Compreende-se que o ouvir e o contar histórias oportuniza um 

envolvimento prazeroso e acaba quebrando barreiras entre quem conta e quem 

ouve, pois através desse acontecimento, experiências são compartilhadas e 

comparadas.   

Nesse sentido Craidy e Kaercher (2001, p. 81) ressaltam que,                     

 
O ato de ouvir e contar histórias está, quase sempre, presente nas nossas 
vidas: desde que nascemos, aprendemos por meios das experiências 
concretas das quais participamos, mas também através daquelas 
experiências das quais tomamos conhecimento através do que os outros 
contam. Todos temos necessidade de contar aquilo que vivenciamos, 
sentimos, pensamos e sonhamos. Dessa necessidade humana surgiu a 
literatura: do desejo de ouvir e contar para através dessa prática, 
compartilhar. 

  

Segundo Rizzoli (2009, p.7), “ouvir histórias tem uma importância muito 

grande para a criança.” De acordo com a autora, a criança sente-se importante ao 

perceber algo destinado a ela, pois a pessoa que houve histórias tem possibilidades 

de liberar o que lhe angustia, o que está guardado. Além disso, as histórias 

oferecem oportunidades, as quais as crianças sempre vivenciam, tornando-se um 

herói ou um animal da história contada, podendo sentir as emoções e experiências 

vivenciadas pelos personagens. Para ela, 

 
As histórias devem ser contadas para que as crianças perguntem por quê. 
Elas estão sempre querendo saber o porquê das coisas, o que é uma 
curiosidade típica de toda criança. Muitas vezes, o adulto dá explicações 
racionais, pensadas e pouco imaginadas (RIZZOLI, 2009, p.8). 
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Nesse sentindo, a autora ressalta que as respostas dadas as perguntas 

feitas pelas crianças sobre as histórias contadas, deve ser bem elaborada, a qual 

deixe-a satisfeita com o que desejaria saber sobre o assunto. 

Ainda segundo esta estudiosa, ouvir histórias faz com que as pessoas se 

sintam bem, com um sentimento de satisfação, isto é, quando a história apresenta 

acontecimentos importantes para quem está ouvindo. 

Segundo Rizzoli (2009, p. 9), “se a criança desenvolver a imaginação, se 

ela tiver a curiosidade desenvolvida, poderá responder às várias situações que 

surgirão durante a vida e solucionar problemas futuros.” 

Paço (2009, p. 27) ressalta que, “quando a criança escuta histórias desde 

pequena, ela adquire o gosto por essa atividade e compactua emoção, imaginação e 

aprende a lidar com medos e fantasias.”  

Para a pesquisadora Nascimento (2011, p. 11),  

 
[...] essa experiência desde o começo da infância pode se tornar um 
processo contínuo, fazendo com que ela, venha a obter informações e 
experiências que contribuem para a construção da sua personalidade.  
 

Segundo MACHADO (1994), a história é um recurso psicopedagógico que 

abre espaço para a alegria e o prazer de ler, compreender, interpretar a si próprio e 

a realidade. 

De acordo com Abramovich (2004), as histórias são ricas fontes de 

informações sobre diversos assuntos e também ajudam a lidar com as emoções e 

com as questões éticas e ainda contribuem na construção da sensibilidade da 

criança.  

Para Rizzoli (2009, p. 10), 
 
Contar e ouvir histórias é também, um modo de interpretar aquilo que 
acontece conosco, de encontrar um significado para aquilo que nós 
fazemos e de dar sentido não apenas a um evento isolado, mas a uma série 
deles. [...] um princípio de estruturação dos processos e das experiências 
de vida.  

 

Neste sentido, segundo a autora, a criança se torna capaz de observar os 

detalhes, o que há de diferente e o que há em comum, “o importante é saber e 

conhecer os diversos pontos de vista e perceber que eles podem ser diferentes.” 

(RIZZOLI, 2009, p. 10).  

A autora enfatiza, a importância da criança entender que na vida há 

pontos de vista diferentes que precisam ser respeitados. Portanto, é necessário que 
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a criança aprenda a dar significados a sua experiência de vida respeitando a do 

outro e compreendendo que existem sentimentos, pensamentos e atitudes opostas 

as suas. 

Rizzoli (2009) acentua também que os livros oferecem para as crianças a 

oportunidade de viverem aventuras, as quais despertam a emoção, a alegria e a 

imaginação. Ainda ocasiona um relacionamento favorável entre pessoas no 

intercâmbio das leituras lidas e ouvidas. 

Segundo a autora, a presença do adulto nas escolhas da criança no 

momento das representações das histórias é importante, pois dará maior segurança, 

quanto ao papel e ao ambiente escolhido por ela, e assim, dar significados a sua 

história. A criança precisa sentir-se protegida “para ter a liberdade de imaginar um 

papel, uma situação, uma sensação.” (RIZZOLI, 2009, p.12), desenvolvendo 

também a curiosidade e o prazer pelos livros. 

Para Rizzoli (2009, p. 12), “quando lemos um livro para a criança, ela 

descobre segredos, imagina diferentes situações. A história tem um significado 

especial para ela.”  

Sandroni (1998, p. 13) afirma que “os livros, nesse momento, passam a 

fazer parte de um mundo muito especial, onde a fantasia se apresenta de maneiras 

diversas e fascinantes, por meio de palavras e desenhos.” 

Conforme Rizzoli (2009), a criança precisa ser estimulada em seu 

processo de descoberta para o mundo da leitura. Acredita-se na competência de 

adultos preparados, como por exemplo: professores, para provocar nas crianças 

interesse pela leitura e afeição pelos livros.  

Corroborando com o assunto, Sandroni (1998, p. 15) alerta que, 

 
O mais importante é dar-lhe [à criança] a oportunidade, a todo momento, de 
demonstrar quais as histórias preferidas dentre as muitas que lhe são 
contadas. Toda história, contada ou lida, é uma experiência nova para a 
criança. 

 

Rizzoli (2009) apresenta alguns exemplos de experiências com a 

literatura infantil, vivenciadas na cidade de Bolonha. Além de funcionar muito bem 

nas creches e pré-escola, existe também um espaço de leitura, oferecido a todas as 

crianças do município.  

De acordo com a autora, a proposta de leitura era oferecida para crianças 

de 6 meses a 6 anos, onde os livros eram classificados de acordo as modalidades e 
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o ambiente atraente e confortável para que as crianças se sentissem bem. As 

professoras procuravam organizar o espaço da creche ou da pré-escola, na 

perspectiva de provocar a curiosidade da criança e aguçar sua imaginação, “sempre 

observando o que elas gostam e o que querem” (p. 16).  

Segundo Rizzoli (2009), ao observar os lugares escolhidos pelas crianças 

na sala, as professoras criaram um espaço aconchegante, onde as crianças 

pudessem sentir-se à vontade.  

Rizzoli (2009, p. 17) ainda ressalta que, 

 
[...] seja no espaço leitura, seja nas creches e nas pré-escolas, a finalidade 
do trabalho é sempre motivar as crianças à leitura buscando o prazer da 
escuta e da narração, a curiosidade do saber, a autonomia do pensamento. 
 

De acordo com a autora, as histórias são vivenciadas com intensidade e 

fascínio, ajudando as crianças a se reconhecer, a interagir, a imaginar e descobrir o 

fantástico da leitura no mundo da literatura infantil. 

As histórias apresentadas às crianças, na educação infantil, precisam ser 

contadas ou lidas com entusiasmo, com dedicação e com uma boa entonação, a fim 

de que elas possam viajar na imaginação, se colocando ou não no enredo da 

história e transformando-a em conto real ou apenas imaginário.  
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2 O PERCURSO METODOLÓGICO 

 

2.1 Tipo de pesquisa e instrumento de coleta de dados 

 

O presente trabalho se caracteriza como uma pesquisa qualitativa 

inspirada por princípios do estudo de caso, o qual analisa o papal da literatura 

infantil na aprendizagem das crianças, na perspectiva de professores de educação 

infantil. 

 Optou-se por uma abordagem qualitativa considerando-se a 

complexidade e singularidade do fenômeno a ser estudado. De acordo com Minayo 

(1994, p. 22), a abordagem qualitativa “[...] aprofunda-se no mundo dos significados 

das ações humanas, um lado não perceptível e não captável em equações médias e 

estatísticas.”  

Além disso, a pesquisa qualitativa concentra sua atenção nos processos e 

nos significados que os sujeitos atribuem a eles. 

Ainda sobre esse tipo de pesquisa, Chizzotti (1991, p. 79) destaca que: 

 
A abordagem qualitativa parte do princípio de que há uma relação dinâmica 
entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o 
objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 
sujeito. 
  

Sendo assim, essa relação oferece ao sujeito a oportunidade de vivenciar 

junto ao mundo real as descobertas, as ações, ou seja, um universo de significados. 

O princípio do estudo de caso que inspira essa pesquisa refere-se à 

tentativa de compreender de forma aprofundada um caso específico, a pré-escola 

(PACHECO, 1995). 

Quanto ao instrumento escolhido para a coleta dos dados, foram 

realizadas entrevistas com quatro professores da pré-escola de instituições 

municipais, sendo duas professoras da turma denominada Infantil IV e uma 

professora e um professor  do grupo denominado Infantil V.  

A opção pela entrevista se deu por se tratar de uma abordagem de 

grande relevância e por proporcionar ao pesquisador “obter informes contidos na 

fala dos atores sociais” (MINAYO, 1994, p. 56).  

A entrevista também se caracteriza, por ter “o caráter de interação que 

permeia a entrevista, havendo uma atmosfera de influência recíproca entre quem 
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pergunta e quem responde” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 33). Além disso, esta pode 

revelar com detalhes a experiência vivida pelos sujeitos, possibilitar a especificidade 

das informações de cada um deles, assim como permitir que os mesmos falem 

livremente sobre seus pontos de vista.  

Ainda de acordo com Ludke e André (1986, p. 34),  

 
A grande vantagem da entrevista sobre outras técnicas é que ela permite a 
captação imediata e corrente da informação desejada, praticamente com 
qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos. 
 

Na visita às instituições escolhidas para a pesquisa, foi possível conversar 

com membros do núcleo gestor sobre o trabalho a ser realizado. Com a permissão 

dos mesmos para a realização da pesquisa, aconteceu o encontro com os 

professores da educação infantil escolhidos, para explicar do que se tratava a 

investigação, como seria desenvolvida e se estariam disponíveis a contribuir 

espontaneamente com seus depoimentos na realização da pesquisa.  

Os professores entrevistados foram escolhidos por serem da pré-escola e 

por estarem disponíveis para a execução da investigação. 

 

Quadro 01 – Caracterização dos professores entrevistados: nomes, idade, tempo 

experiência na educação infantil, formação e turma em que trabalha. 

 

NOMES IDADE TEMPO DE 

EXPERIÊNCIA NA 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

FORMAÇÃO TURMA EM 

QUE 

TRABALHA 

Nathália 39 anos 2 anos pedagogia Infantil IV 

Eva 33 anos 10 anos nível médio Infantil IV 

Vanusa 32 anos 12 anos pedagogia Infantil V 

Carlos 28 anos 6 anos pedagogia Infantil V 

Fonte: Entrevista realizada com professores de Educação Infantil - 2012 

 

A opção por pré-escola se deu por três motivos: pela faixa etária das 

crianças, pelo número de turmas de pré-escola nas instituições e por ter um maior 

número de professores no município atuantes nessa etapa. 
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A entrevista foi composta por oito questões, todas elaboradas de acordo 

com os objetivos da pesquisa. A entrevista foi desenvolvida com duas professoras 

de crianças de quatro anos e dois professores de crianças de cinco anos, na 

perspectiva de relacionar ideias e acontecimentos vivenciados pelos entrevistados.   

Segundo Lakatos e Marconi (1994, p. 195) “A entrevista é um encontro 

entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de 

determinado assunto.”  

As entrevistas com os professores aconteceram nos dias 03 (terça-feira), 

04 (quarta-feira) e 09 (segunda-feira), do mês de abril, do ano de 2012. Três delas 

no período da manhã e uma no período da tarde. Todas foram feitas nas instituições 

onde os professores trabalham, ambiente escolhido por eles. Cada entrevista durou 

em torno de 20 minutos, parecendo haver entre entrevistadora e entrevistados uma 

relação de confiança e bem-estar. 

Para que as entrevistas fossem realizadas com tranquilidade, com poucas 

intervenções externas, foi procurado um ambiente apropriado, onde os entrevistados 

pudessem se sentir bem e à vontade. Em uma das instituições, as entrevistas 

aconteceram na sala de informática, espaço sugerido pelas professoras. Na outra, 

foram realizadas na sala da diretoria, espaço também sugerido pelos professores e 

cedido pela diretora. 

Para o registro das entrevistas foram utilizados como recursos o gravador 

e o diário de campo. Segundo Triviños (1987, p. 175), “recomenda-se gravação das 

entrevistas, porque a gravação permite contar com todo o material fornecido pelo 

informante.” Todos os entrevistados autorizaram a gravação das informações. 

Quanto ao diário de campo, Zabalza (2004) destaca que “escrever sobre 

o que estamos fazendo como profissional (em sala ou em outros contextos) é um 

procedimento excelente para nos conscientizarmos de nossos padrões de trabalho” 

(p. 10). 

 

2.2 Campo da pesquisa 

 

Foram escolhidas para a pesquisa duas instituições públicas (A e B) do 

município de Graça (Ceará), ambas atendendo a educação infantil e o ensino 

fundamental. A escolha dessas duas instituições se deu por serem grandes em 

números de matrículas e por terem turmas da educação infantil organizadas em 
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creche e pré-escola, tendo na instituição “A” 26 crianças matriculadas na creche e 

76 na pré-escola. Na instituição “B” atualmente está matriculadas 73 crianças na 

creche e154 na pré-escola, pois na maioria das instituições do município de Graça, 

as crianças de idades diferentes ficam todas juntas, numa única turma, 

denominadas de creche ou pré-escola, segundo a Secretaria Municipal de 

Educação, devido ao pequeno número de crianças matriculadas. 

A instituição “A”, situada no interior do município, é composta por nove 

salas para atender nos turnos manhã, tarde e noite, 484 crianças e jovens 

matriculados, na educação infantil (102)1, organizada em creche com crianças de 3 

anos de idade funcionando no turno manhã e pré-escola com crianças de 4 e 5 

anos, funcionando duas turmas no turno manhã e uma no turno tarde, ensino 

Fundamental I (198)2, ensino fundamental II (168)3 e Educação de Jovens e Adultos 

- EJA (16)4.  

Esta instituição conta com uma sala para diretoria, uma sala para 

professores, uma secretaria, uma sala de informática, uma sala de leitura com livros 

de literatura destinados a todos os alunos, inclusive às crianças da educação infantil, 

dois banheiros dispostos aos alunos, um masculino e outro feminino, os mesmos 

não possuem instalações adequadas ao tamanho das crianças da educação infantil, 

mas são utilizados por elas, dois banheiros para funcionários, uma cantina, um 

depósito para merendas e um pequeno pátio coberto com estrutura inadequada ao 

tamanho das crianças da educação infantil. Por falta de espaço apropriado 

destinados às crianças pequenas, as mesmas compartilham do mesmo pátio que os 

outros alunos da instituição.  

A equipe de profissionais dessa instituição é formada por 46 funcionários, 

sendo 21 professores, entre estes, 05 trabalham na educação infantil, a instituição 

ainda soma com 05 auxiliares de secretaria, 07 auxiliares de serviços gerais, 03 

merendeiras, 07 porteiros, uma diretora, uma vice-diretora e uma coordenadora 

pedagógica.  

A escola “B” fica localizada na sede do município e atende a 227 crianças 

na educação infantil, organizadas em duas turmas de creche com crianças de 3 

anos  no turno da manhã e cinco turmas de pré-escola com crianças de 4 e 5 anos, 

                                      
1
 102 crianças matriculadas na Educação Infantil. 

2
 198 alunos matriculados no Ensino Fundamental I. 

3
 168 alunos matriculados no Ensino Fundamental II. 

4
 16 alunos matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA).  
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funcionando quatro turmas no turno da manhã e uma no período da tarde, de acordo 

com o que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 

(BRASIL,1996); 304 alunos no ensino fundamental I, organizados em turmas do 1º 

ao 4º ano, totalizando 531 matrículas no ano de 2012.  

Essa instituição conta com 17 turmas, distribuídas em 11 salas, nos 

turnos matutino e vespertino, dois banheiros (um masculino e outro feminino) 

destinados também às crianças da educação infantil, com instalações adequadas ao 

tamanho delas, uma sala para diretoria, uma secretaria, uma sala dos professores, 

dois banheiros para funcionários da escola, uma sala de informática, uma biblioteca 

com a maioria dos livros dedicados às crianças pequenas, uma cantina, um depósito 

para merenda e um pátio coberto destinado e adequado ao tamanho das crianças.  

A equipe de profissionais é composta por 45 funcionários, sendo 23 

professores no total, 17 deles trabalham na educação infantil. A instituição ainda 

conta com 06 auxiliares de secretaria, 09 auxiliares de serviço gerais, 02 

merendeiras, 02 porteiros, uma diretora, uma vice-diretora e uma coordenadora 

pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Todos os professores entrevistados trabalham em escolas públicas do 

município de Graça no estado do Ceará. Fica esclarecido, que os nomes utilizados 

para nomear os professores entrevistados, foram fictícios para a garantia do 

anonimato.  

 

3.1 A literatura infantil na compreensão dos professores 

 
Os depoimentos, a seguir, são opiniões dos professores entrevistados 

sobre o que é literatura infantil: 

 
São os livros, que são voltados para a criança, as músicas, as brincadeiras 
e tudo aquilo, que está voltado para o mundo da criança, que envolve elas 
mesmo no dia-a-dia... é ... isso que eu acho (NATHÁLIA). 

 
Literatura infantil pra mim é historinhas, brincadeiras, porque assim, a 
historinha é muito importante na sala de aula, porque as crianças, elas 
através das historinhas, elas podem ter o contato, com os livros, a gente 
pode mostrar, mostrar os personagens e também a brincadeira também é 
importante, porque através da brincadeira elas aprendem, aprendem 
brincando (EVA). 
 
A literatura infantil são as historinhas que a gente conta para as crianças 
todos os dias, a leitura que a gente leva no dia-a-dia pra elas (VANUSA). 

 

Bem, literatura infantil é você entrar no mundo da imaginação, você sentir 
dentro desse mundo e poder trabalhar, assim usar a sua mente e entrar no 
imaginário. Você se sente um personagem dentro dessa literatura 
(CARLOS). 
 

De acordo com as respostas dos professores, dois classificam as histórias 

como literatura infantil e uma, restringe, a literatura infantil, aos livros. Neste sentido 

estes profissionais indicam pouco conhecimento sobre o assunto. 

Resultados semelhantes também foram encontrados na pesquisa 

realizada por Carvalho (2010), quando destaca que os professores não trabalham 

com a literatura infantil de forma organizada. 

Ao observar as respostas apresentadas, percebe-se que um dos 

professores entrevistados ressaltou a literatura infantil como “tudo que envolve a 

criança no seu dia-a-dia”, indicando uma compreensão de que a literatura infantil 

seria toda a vivência da criança, o que parece ser uma compreensão equivocada.  

Como afirma Vieira (2004), a literatura infantil: 
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A Literatura infantil é uma produção historicamente construída, é a arte que 
transcreve as diversas gerações enriquecendo e transmitindo as variedades 
culturais e sociais. É uma comunicação, veículo de conhecimento, que 
possui uma riqueza profunda de experiências vividas e contadas (p. 39). 

 

Atenta-se também nas falas de Nathália e Eva, que mencionam a música 

e a brincadeira como parte da literatura infantil. Vanusa, por sua vez, volta-se 

somente para as histórias levadas para as crianças. No entanto, Carlos reporta-se a 

“entrada ao mundo da imaginação” como essencial para a vivência com a literatura 

infantil. Para a criança segundo Sandroni (1998, p. 16), “tudo que é fantástico vai 

alimentando sua imaginação e entrando no seu mundo, onde os limites entre o real 

e o imaginário ainda estão sendo estabelecidos.” 

Cagneti (1996) apresenta um conceito de literatura infantil mais completo 

em que também destaca a presença do imaginário: 

 
A Literatura infantil é, antes de tudo, literatura, ou melhor, é arte: fenômeno 
de criatividade que representa o Mundo, o Homem, a Vida, através da 
palavra. Funde os sonhos e a vida prática; o imaginário e o real; os ideais e 
sua possível/impossível realização (p.7). 
 

Quando indagados sobre a importância de incluir a literatura infantil no 

trabalho com crianças de pré-escola, os professores foram unânimes em defender 

esta inclusão. Para tanto, apresentaram as seguintes justificativas: 

 

Porque é onde elas [as crianças] vão viver realmente seu mundo de criança, 
que é através da literatura infantil, que elas vão perceber o mundo de uma 
forma mais interessante, porque se não, se for só apresentar outras coisas, 
elas não vão ver o mundo de uma forma como elas devem ver (NATHÁLIA). 
 
Porque assim é muito importante, porque se não tivesse as historinhas e as 
brincadeiras, ficava assim vago, né... ficava uma coisa vaga, porque através 
da historinha é um incentivo para as crianças, elas podem ter mais um 
pensamento mais claro (EVA). 
 
Porque elas [crianças] já vão adquirindo o gosto pela leitura e conhecendo 
uma diversidade já de textos, de histórias, contos, etc. (VANUSA). 
 
Porque através desse imaginário é que elas [crianças] vão desenvolver a 
sua criatividade, a sua oralidade, a sua imaginação e torna-se o próprio 
criador, tentar criar, imaginar uma forma assim, como posso dizer... de se 
trabalhar a criatividade da criança, como já falei, o imaginário dela, é 
através disso que você desenvolve todas as suas habilidades e as 
competências  que ela pode adquirir dentro desse imaginário (CARLOS). 
 

Os professores parecem acreditar que as crianças poderão desenvolver 

algumas habilidades por conta do trabalho com a literatura infantil. Isso se expressa 

por meio das seguintes afirmações: “perceber o mundo de uma forma mais 
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interessante” (Nathália), “é um incentivo para as crianças, elas podem ter mais um 

pensamento mais claro” (Eva), “adquirindo o gosto pela leitura e conhecendo uma 

diversidade já de textos” (Vanusa), “desenvolver a sua criatividade, a sua oralidade, 

a sua imaginação” (Carlos).  

Há nas respostas dos professores entrevistados, diferenças de 

compreensão ao ressaltar a importância de incluir a literatura no trabalho com 

crianças de pré-escola. Eva e Vanusa, por exemplo, citam histórias, brincadeiras, 

contos e diversidade de textos como importantes para o desenvolvimento desse 

trabalho. Nessa perspectiva, o professor Carlos acrescenta que a criança 

desenvolverá algumas “habilidades e competências” adquiridas pelo mundo 

imaginário das histórias ouvidas e vivenciadas. 

Conforme Fogaça (2002-2003, p. 130), 

 
Quando a criança é exposta a diversos tipos de leituras, inclusive de níveis 
diferentes, ela se torna capaz de exercer sua autonomia e suas 
competências como leitoras. Nesse contexto inserem-se ampliação da visão 
de mundo, vivência de emoções, exercício da fantasia e da imaginação, 
compreensão da função comunicativa dos códigos verbais e visuais, 
expansão dos conhecimentos a respeito da própria leitura, comparação com 
leituras anteriores e com aprendizados já interiorizados. 

 

3.2 A inserção da literatura infantil no trabalho dos professores com as 

crianças  

 

Os quatro professores afirmaram incluir a literatura infantil no trabalho que 

desenvolvem com as crianças de suas turmas. As declarações, a seguir, são 

indicativas das respostas dos professores quando indagados sobre a forma como 

fazer isso:  

Agindo através dos livros, que a gente pega com historinhas infantis, cds, 
dvds e outra coisa também que acho interessante, quando a gente envolve 
é o teatro de bonecos, que a gente conta a historinha através dos bonecos 
de teatro e as músicas e brincadeiras que usam a literatura através disso 
(NATHÁLIA). 
 
Através de historinhas, sempre eu levo, né... eu gosto de contar historinhas 
e é através de fantoches também, também gosto de contar historinhas 
também... eu me caracterizo, gosto de me vestir de personagem, também 
as crianças, tem vez que eu conto a história, escolho uma criança para ser 
o personagem, digamos a historinha da Chapeuzinho, aí, eu escolho as 
crianças: uma é a chapeuzinho, outra é o lobo, outra é a vovozinha, aí isso 
aí chama mais a atenção das crianças  e também a historinha, quando eu 
conto, eu não gosto de contar lendo não, eu sempre levo o livro, leio em 
casa e conto em cima dos personagens porque chama mais a atenção da 
criança, porque assim a gente contando uma história lendo, a criança não 
vai nem perceber, fica uma leitura não muito prazerosa (EVA). 
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Levando as histórias todo dia, trabalhando uma por semana e diversificando 
na hora do conto, cada dia conta de um jeito diferente (VANUSA). 
 
A gente trabalha muito com livros que trabalham a literatura infantil e a 
gente desenvolve através de fantoches, de brincadeiras de faz de conta, a 
gente trabalha esse mundo imaginário, fazendo com que a criança 
interprete de uma forma aquele personagem que ela gosta, que faz parte da 
literatura e tenta transmitir pra gente o eu dela, de que forma ela poderia 
trabalhar, ela poderia usar esse imaginário e a gente sempre faz algumas 
assim, peças teatrais e tenta assim  fazer um mini teatro, trabalhando esses 
personagens (CARLOS). 
 

Todos os professores declaram formas de trabalharem a literatura infantil 

com suas crianças. Em suas falas, indicam valorizar os livros de histórias infantis 

como fonte desse trabalho. De acordo com Sandroni (1998, p.15), “os livros 

aumentam muito o prazer de imaginar”. 

Os entrevistados esclarecem em seus depoimentos diferenças e 

semelhanças quanto às formas de trabalharem a literatura infantil em suas turmas 

de educação infantil, assim está expresso em suas falas: 

“A gente conta a historinha através dos bonecos de teatro” (Nathalia); 

“gosto de me vestir de personagem, também as crianças, tem vez que eu conto a 

história, escolho uma criança para ser o personagem” (Eva); “levando as histórias 

todo dia, trabalhando uma por semana” (Vanusa); “a gente trabalha muito com livros, 

que trabalham a literatura infantil e a gente desenvolve através de fantoches, de 

brincadeiras de faz de conta” (Carlos). 

Conforme os autores Zilbermam (1998), Rizzoli (2009), Coelho (2000), 

Sandroni (1998) entre outros, as ações dos professores entrevistados, no trabalho 

com a literatura infantil está adequado às crianças pequenas, oportunizando-as a 

vivenciar de diversas maneiras as histórias dos livros. 

Valdez e Costa (2007) declaram que:  
 

É essencial ouvir histórias, ter contato com os livros, “ler” as páginas com os 
olhos, seguir as pegadas do enredo e apoderar-se do conto, seja no ouvir 
ou no viver a história. É preciso estimular a criança desde cedo, a conviver 
com os livros, incentivá-las a ouvir, falar, observar, valorizar a cultura, 
trazendo temas presentes nas histórias como forma de conhecer o mundo e 
as diferentes vivências e relações. Pensar e preparar o ambiente onde 
serão desenvolvidas as leituras como também o modo como serão 
realizadas farão uma grande diferença, pois dependendo da maneira como 
foi pensada, preparada e realizada, o leitor infantil pode ser muito facilmente 
envolvido durante o momento da contação de histórias (p.173). 
 

Os professores Nathália e Carlos citaram histórias, brincadeiras e o teatro 

como elementos utilizados para a inclusão da literatura infantil em suas turmas.  
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Nathália, ainda cita as músicas, segundo ela fazendo parte de seu trabalho com a 

literatura infantil. Eva e Vanusa citaram as histórias contadas de diferentes maneiras 

como principal estratégia de desenvolver o trabalho com a literatura infantil com as 

crianças.  

Segundo Coelho (2000, p. 11) quando a história é bem trabalhada,  

 
[...] o narrador e o ouvinte se comunicam juntos na trilha do enredo, e ocorre 
uma vibração recíproca de sensibilidades, a ponto de diluir-se o ambiente 
real ante a magia da palavra que comove e enleva.  
 

Eva ainda enfatiza que uma história para ser bem contada, deve ser lida 

pelo professor com antecedência. Nesse sentido, a pesquisadora Mattos (2009, p. 

16) afirma que “não se conta uma boa história sem antes haver um preparo prévio 

para tal tarefa.”  

Nessa mesma perspectiva, Vieira (2004) ressalta que,  

 
A importância do contar histórias sem o livro está no fato de o contador ter 
mais disponibilidade para acentuar a emoção provocada pela história e 
estabelecer uma comunicação mais direta com as crianças, tendo a 
possibilidade de ir modificando a história de acordo com as reações das 
crianças (p.38). 
 

Desta forma, se faz necessário estudar o que vai contar e mais do que 

isso, é escolher a forma como essa história chegará à criança. Para ressaltar este 

fato, eis como se pronuncia Coelho (2001, p.31) “estudar a história é ainda escolher 

a melhor forma ou o recurso mais adequado de apresentá-la.”  

Abramovich (2004) ressalta que, 

 
Como a literatura infantil prescinde do imaginário das crianças, sua 
importância se dá a partir do momento em que elas tomam contato 
oralmente com as histórias, e não somente quando se tornam leitores. 
Desde muito cedo, então, a literatura torna-se uma ponte entre histórias e 
imaginação, já que é ouvindo histórias que se pode sentir e enxergar com 
os olhos do imaginário, abrir as portas à compreensão do mundo (p.17). 
 

Ao se referirem à assiduidade com que trabalham a literatura infantil com 

as crianças, as falas mais frequentes dos professores foram: 

 
Todos os dias, porque acho que não tem outra forma, de fazer um trabalho 
com as crianças e não usar a literatura infantil. Que é isso que já falei, as 
historinhas infantis, as músicas, as brincadeiras... (NATHÁLIA). 
 
Sempre, porque assim eu acho que muito é importante, as brincadeiras, 
também muito importante e também as historinhas (EVA). 
 
Todos os dias, a gente leva uma história por semana como eu já tinha dito, 
e aí cada dia a gente vai contando de uma forma, pedindo para eles 
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contarem e assim, no final da semana, já estão sabendo da historinha 
inteira e sabendo contar (VANUSA). 
 
Bem, na semana, a gente sempre trabalha com um livro e através desse 
livro, todos os finais de semana, ou assim três finais de semanas, ou dois 
finais de semana no mês. Depois que a gente trabalha esse livro, a gente 
tenta fazer com que a criança transmita sua compreensão e vivencie essa 
história. Todos os dias a gente sempre faz trabalho com interpretação, tanto 
oral, como a gente fazendo dramatizações, brincando com fantoches 
(CARLOS). 

 

Observa-se, nas respostas dos professores, uma boa frequência referente 

ao trabalho com a literatura infantil. Foi mencionado pelas professoras Nathália e 

Eva, as histórias e brincadeiras como parte importante desse trabalho. Foi percebido 

também nas respostas dos professores Vanusa e Carlos uma metodologia em 

comum, em que trabalham “uma história por semana”, tornando os momentos de 

contação dessa história diferente todos os dias. Segundo Vieira (2004, p.22), “é 

ouvindo histórias que as crianças constroem o mundo das ideias abstratas, 

vivenciam experiências que enriquecem o seu conhecimento real e povoam a sua 

imaginação como elementos da fantasia.”  

Barcellos e Neves (1995) citam algumas habilidades que a criança 

desenvolve e amplia ao ouvir histórias:  

 
[...] a criança que ouve histórias com frequência educa sua atenção, 
desenvolve a linguagem oral e escrita, amplia seu vocabulário e, 
principalmente, aprende a procurar, nos livros, novas histórias para o seu 
entretenimento (p.18). 
 

Quanto aos recursos utilizados no trabalho com a literatura infantil, os 

professores responderam que usam: 

 

Livros, CDs, DVDs e o teatro de fantoches (NATHÁLIA). 
 

Livros, fantoches, gravuras... (EVA). 
 
Livros, fantoches, dedoches, desenhos, ilustrações na lousa, até os alunos 
mesmos... (VANUSA). 
 
Teatrinho, fantoches de varetas, usando mesmo os meninos como 
personagens, tentando imaginar eles dessa forma e através de teatro e 
brincadeiras (CARLOS). 
 

Observando os relatos acima, é possível fazer uma análise quantitativa 

dos recursos mencionados, conforme o quadro a seguir: 
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Quadro 02 - Recursos utilizados pelos professores no trabalho com a literatura 
infantil: tipo, número e percentual de respostas. 
 

RECURSO NÚMERO DE VEZES 
QUE FOI CITADO 

PERCENTUAL 

Fantoches 04 100% 

Livro 03 75% 

Gravuras/desenhos/ilustrações 02 50% 

Teatro 02 50% 

CD 01 25% 

DVD 01 25% 

Dedoches 01 25% 

Brincadeira 01 25% 
Fonte: Entrevista realizada com professores de Educação Infantil - 2012 

 
Os professores entrevistados mencionaram vários recursos que utilizam 

na realização do trabalho com a literatura infantil com suas crianças.  

O Quadro 02 indica que o fantoche é um recurso utilizado por todos os 

entrevistados. Por sua vez CD, DVD, dedoches e brincadeira foram citadas apenas 

uma vez por alguns dos entrevistados.  

Segundo Vieira (2004, p. 29) “é evidente que um professor que estimula as 

crianças para ouvir uma história utilizando diferentes recursos, estará com uma 

platéia muito mais atenciosa do que um outro que lê pelo simples fato de ler.”  

Nesse sentido Tahan (1957, p. 126), declara que “a apresentação da 

história pode ser feita de várias formas, de acordo com os artifícios ou recursos 

empregados pelo narrador.”   

Segundo Nascimento (2006), 

 
As histórias devem ser contadas com muito ritmo e entonação. As crianças 
prendem-se a gravuras grandes e com poucos detalhes. Os fantoches 
continuam sendo o material mais adequado. A música exerce um grande 
fascínio sobre ela. A criança acredita que tudo ao seu redor tem vida e 
vivência, por isso, a história transforma-se em algo real, como se estivesse 
acontecendo mesmo. [...] Podemos enriquecer a base de experiências da 
criança, variando o material que lhe é oferecido (p. 30). 
 

É considerado de grande importância pelos professores entrevistados, 

incluir a literatura infantil no planejamento das atividades. Isso está representado nas 

falas abaixo: 

É uma forma da gente ter um plano, capaz da gente desenvolver ele, 
porque a gente fazer um planejamento e ficar colocando outras coisas que 
não tem muito a ver com crianças, não tem motivo. O plano fica mais 
completo quando a gente realmente coloca no plano mesmo a literatura 
infantil no plano (NATHÁLIA). 
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Se não tivesse as historinhas, as brincadeiras da literatura, o plano seria 
vago, como é que seria, né?... não teria nem, nem, nem quase sentido 
(EVA). 
 
A gente começa ensinando eles de pequeno a ler, a gostar de ler, ir já 
conhecendo o mundo da leitura (VANUSA). 
 
Através da literatura é que a gente vai desenvolver a criatividade, a 
oralidade. E pra criança em si é de grande importância, porque é uma coisa 
que dá prazer pra ela, e elas podem viver seu imaginário, porque você sabe 
que criança, ela vive no mundo da imaginação, e a literatura proporciona 
muito isso, que a criança vivencie esse mundo (CARLOS). 
 

Todos os professores ressaltam que a inclusão da literatura infantil no 

planejamento se faz necessária, as crianças terão a chance de vivenciar, através 

dos recursos da literatura, um mundo de conhecimentos.  

Corsino (2009) declara que,  

 
O planejamento é o momento de reflexão do professor, que a partir das 
suas observações e registros, prevê ações, encaminhamentos e sequências 
de atividades, organiza o tempo e espaço da criança na Educação Infantil 
(p. 119). 
 

Consolidando as respostas, foi percebida entre os entrevistados conceitos 

diferentes, quanto à importância de incluir a literatura infantil no planejamento. 

Nathália relata que “o plano fica mais completo” com a presença da literatura infantil. 

Eva cita as histórias e brincadeiras como algo que não pode faltar no planejamento, 

ressaltando que “o plano fica vago” sem as presenças destes. Vanusa, por sua vez, 

destaca que é importante ensinar as crianças a ler desde “pequeno”. Carlos afirma 

que a criança, ao se envolver com a literatura infantil, desenvolve a “criatividade e a 

oralidade.” 

Vasconcellos (2000, p. 35) nos diz que “Planejar é antecipar mentalmente 

uma ação a ser realizada e agir de acordo com o previsto; é buscar fazer algo 

incrível, essencialmente humano: o real ser comandado pelo ideal.” 

Segundo Coroacy (1992, p. 79) 

 
Planejamento é um processo que se preocupa “para onde ir” e quais as 
maneiras adequadas de chegar lá, tendo em vista a situação presente e 
possibilidades futuras, para que o desenvolvimento da educação atenda 
tanto às necessidades do desenvolvimento da sociedade, quanto às do 
individuo.  
 

Todos os professores entrevistados foram unânimes ao declararem que a 

literatura infantil está inserida em seu planejamento. É isso o que parecem indicar as 

respostas a seguir: 
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Ela [literatura infantil] está no meu plano. Quando vou fazer o plano, eu 
coloco o momento que eu vou contar histórias, o momento que eu vou 
cantar com eles, o momento que eu vou brincar. Até hoje a gente tá tendo 
esses momentos, o momento da brincadeira de faz de conta, o momento da 
brincadeira, resgate das brincadeiras antigas, então, tá assim, desse jeito 
que está no nosso plano (NATHÁLIA). 
 
Faço muitas brincadeiras, faço as brincadeiras de faz de conta. Sempre eu 
levo, eu levo muitos recursos, sucatas, sempre levo sucata, eu também uso 
muitas garrafas, deixa eu ver mais, fantoches... (EVA). 

 

Todos os dias a gente leva o conto pra eles [crianças] e no planejamento a 
gente já põe o nome da historinha que vai ser trabalhada na semana, 
diversifica a historinha e no decorrer do ano eles já conhecem, já tem um 
vasto conhecimento já (VANUSA). 
 
Através de livros de literatura e também a gente trabalhando esse 
imaginário com as crianças, eles vão transmitindo o que a gente repassou 
através das histórias (CARLOS). 

 
Ao afirmarem que a literatura infantil está inserida no planejamento, os 

professores entrevistados classificam alguns momentos e recursos que estão 

inseridos no planejamento elaborado por eles para ser trabalhado com as crianças. 

Vieira (2004, p. 22) declara que “se acentuarmos estes momentos, estaremos 

contribuindo para formar crianças que gostem de ler e vejam na leitura uma fonte de 

prazer e divertimento.” 

Vanusa e Carlos referem-se apenas às histórias, segundo eles, incluídas 

no planejamento. A professora Nathália declara vários momentos, os quais são 

inseridos por ela em seu planejamento. Eva cita as brincadeiras e alguns recursos 

usados por ela como literatura infantil, deixando vaga sua resposta. 

De acordo com Vieira (2004), 

 
[...] no processo de elaboração do planejamento, o educador vai 
aprendendo e exercitando sua capacidade de perceber as necessidades do 
grupo de crianças, localizando manifestações de problemas e indo em 
busca das causas. Planejar significa entrar na relação com as crianças, 
mergulhar na aventura em busca do desconhecimento, construir a 
identidade de grupo junto com as crianças (p. 28). 
 

 

3.3 A vivência da literatura infantil pelas crianças 

 

Os relatos, a seguir, trazem as opiniões dos professores sobre a forma 

como trabalham a literatura infantil com as crianças: 

 
É assim... é... realmente tornar ela [criança] personagens daquele momento, 
porque a gente conta uma historinha, aí no momento que eu envolvo a 
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criança naquela história que eu digo que ele é tal personagem, ela fica mais 
assim né... com mais vontade, ela participa daquela historinha com mais 
vontade, porque ela está se sentindo ali, fazendo parte daquela historinha. 
Eu acho assim, que é uma forma da gente envolver a criança na história e 
se envolver junto com elas e não só deixar elas sozinhos envolvidas, mas 
também se envolver, imitando alguns personagens (NATHÁLIA). 
 
Eu acho assim, que pra ser prazerosa, a gente tem que procurar histórias, 
que chame mais atenção da criança, que não seja uma história grande, que 
não seja uma história que não tenha sentido, uma história que as crianças 
gostem, também as brincadeiras, tem que ser aquelas brincadeiras que 
chamem atenção das crianças. Não precisa ser uma brincadeira que não 
tenha prazer para a criança, uma brincadeira que chame atenção, que 
envolva todas as crianças, todos eles, não fiquem uns pra ali, mas que 
envolva todos (EVA). 
 
Na forma de contar, o segredo que eu acho tá na forma de contar, porque a 
pessoa tem que ter uma entonação, firmeza, contar de uma forma bem 
interessante pra chamar a atenção deles mesmo, dramatizar... É muito 
interessante... (VANUSA). 
 
Através de brincadeiras, de danças, de músicas e interpretações 
(CARLOS). 
 

O envolvimento das crianças em histórias que lhe chamem a atenção foi o 

ponto em comum encontrado nas respostas dos professores. Portanto, foi percebido 

nas respostas dos entrevistados compreensões diferenciadas, quanto à pergunta 

feita.  

Nathália declara, que a forma de trabalhar a literatura infantil com as 

crianças “é... realmente tornar ela personagens daquele momento; Eva ressalta que 

“pra ser prazerosa, a gente tem que procurar histórias, que chame mais atenção da 

criança”; Vanusa destaca a seguinte afirmação, “o segredo que eu acho tá na forma 

de contar” e Carlos afirma em seu depoimento que a maneira de trabalhar a 

literatura infantil é através de brincadeiras, de danças, de músicas e interpretações. 

Segundo Bettelheim (1996),  

 
Para que uma história realmente prenda a atenção da criança, deve entretê-
la e despertar sua curiosidade. Mas para enriquecer sua vida, deve 
estimular-lhe a imaginação: ajudá-la a desenvolver seu intelecto e a tornar 
claras suas emoções (p. 13). 
 

As professoras Nathália e Eva destacam a importância da escolha da 

história a ser contada e do envolvimento da criança nela. Abramovich (2004) pontua 

que o professor tem que conhecer as histórias antes de contá-la, para que as 

mesmas sejam bem trabalhadas e possam transmitir a riqueza da história e 

conseguir agradar e envolver a criança. 
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Nathália acrescenta ressaltando que o envolvimento dela junto com a 

criança, no momento da contação de história, é importante. Segundo Vieira (2004), é 

bom que quem esteja contando, crie todo um clima de envolvimento, que saiba dar 

pausas, criar os intervalos, respeitando o tempo necessário para que o imaginário de 

cada criança possa construir seu cenário, visualizar seus monstros, criar seus 

dragões, sentir o galope do cavalo, imaginar o tamanho do castelo e muitas outras 

imaginações. 

Percebe-se na resposta da professora Vanusa, a certeza de que está no 

modo de contar a história, o prazer da criança em ouvir.  

Segundo Moreno (2009, p. 234),  

 
Quando o professor conta uma história, expressando-se com uso de voz e 
gestos, de forma a imitar o personagem, ora sorrindo, ora chorando, faz 
com que os alunos viajem nas asas da imaginação de um mundo mágico e 
inesquecível.  

 

Diferente dos outros entrevistados, o professor Carlos revela que é 

através de “brincadeiras, de danças, de músicas e interpretações”, que a literatura 

infantil pode ser trabalhada de forma prazerosa com as crianças.             

Os relatos abaixo mostram as opiniões dos professores entrevistados 

quanto ao tornar prazeroso para as crianças o desenvolvimento do trabalho com a 

literatura infantil:  

Naquele momento que estou brincando com eles, eu sinto eles 
demonstrarem assim, assim muito entusiasmo. Eles falam quando faço as 
perguntas, respondem, eles realmente ficam alegres. Então, eu percebo 
que eles tem prazer naquele momento (NATHÁLIA). 
 
Na minha opinião, eu acho que meu trabalho com a literatura é muito 
prazeroso, porque eu sempre procuro trazer coisas novas, historinhas e 
livros novos, eu compro, procuro comprar coleções que não tem aqui na 
escola, eu tenho no meu baú, eu tenho várias coleções. Aí, sempre, todos 
os dias eu coloco no chão, no tempo de acolhida, quando eu chego eu 
coloco os livros no chão, quando as crianças vão chegando vão pegando e 
quando as mães vão chegando, eles vão pegando os livros e sentando e 
também as brincadeiras, eu sempre não brinco todos os dias de uma só 
brincadeira não, sempre trago brincadeiras novas (EVA). 
 
Pra elas [crianças] e pra nós que ensinamos, porque a gente chama a 
atenção deles, é uma coisa que é o mundo deles, chama a atenção 
completamente. Enquanto a gente tá lendo a historinha ou dramatizando, 
eles têm um interesse, de querer entrar, de querer contar também, não 
precisa nem mais a gente dizer: Pega um livrinho. Eles mesmos já chegam, 
já pegam um livrinho, já tomam iniciativa, isso mostra que é o trabalho que 
já vem desenvolvendo, que já está fazendo efeito (VANUSA). 
 
Eu tento repassar isso de uma forma bem dinâmica e tento trabalhar junto 
com eles e fazer com que eles desenvolvam, aliás se envolvam dentro 
desse imaginário (CARLOS). 
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Ao descreverem o trabalho com a literatura infantil, os entrevistados 

destacaram o envolvimento e o entusiasmo das crianças como forma de indicar o 

prazer por elas sentido ao vivenciar os momentos de atividades com histórias.  

Nesse sentido, Kaercher (2001) assegura: 

 
Acredito que somente iremos formar crianças que gostem de ler e tenha 
uma relação prazerosa com a literatura se propiciarmos a elas, desde muito 
cedo, um contato frequente e agradável com o objeto livro e com o ato de 
ouvir e contar histórias (p. 82). 
 

As professoras Nathália e Vanusa revelam o modo como as crianças se 

comportavam nos momentos de contação de história, onde as mesmas 

expressavam entusiasmo, alegria e interesse pelo momento.  

Carlos acentua que trabalha de uma forma bem dinâmica com as crianças 

para que elas se desenvolvam e se envolvam no mundo imaginário. Segundo 

Miguez (2009 p. 99), “o imaginário é o ponto de partida do leitor que experimenta, 

através da leitura, situações de toda ordem.” 

Eva acha que seu trabalho com a literatura infantil é prazeroso, segundo 

ela, procura diferenciar realizando momentos com novas histórias e trazendo 

sempre livros novos para as crianças. 

Conforme Vieira (2004), 

 
As crianças podem ser estimuladas a desenvolver uma relação prazerosa 
com a literatura infantil, já que esta possibilita às crianças ingressarem num 
mundo imaginário deixando fluir seus anseios, dúvidas e sensações, 
desenvolvendo assim diversas expressões. Quando possibilitamos às 
crianças a expressão de seus sentimentos interiores e de suas ações 
exteriores permitimos a criatividade e a facilidade de comunicação, sendo 
estas imprescindíveis ao processo educativo além de desenvolver a 
expressão, poderá fazer dessas crianças futuros leitores ampliando e 
permitindo conhecer cada vez mais as diversidades culturais e sociais, 
aproximando-se das situações concretas do mundo imaginário (p. 44). 
 

Os depoimentos dos professores entrevistados nesta pesquisa estão de 

acordo com o que esclarece o Referencial Curricular Nacional para a educação 

infantil (BRASIL, 1998) e com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação 

infantil (BRASIL, 2009), quando é colocado em prioridade o bem estar da criança e 

seu envolvimento com a linguagem oral e expressiva, especificamente com o 

imaginário, a fantasia e o encanto das narrativas, ficando dessa forma, esclarecido 

pelos professores a importância do trabalho com a literatura infantil com as crianças 

de pré-escola.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve como objetivo Investigar o papel da literatura infantil 

para a aprendizagem das crianças na perspectiva de professores de educação 

infantil, em duas instituições no município de Graça – Ceará. 

A conclusão desde trabalho foi mais uma conquista na contínua 

caminhada como pessoa e profissional. Trouxe a certeza que precisamos sempre 

estar na busca de compreender, aprender e pôr em prática o que é importante para 

o desenvolvimento das crianças no ambiente das instituições de educação infantil. 

Através deste estudo, percebi que a literatura infantil é uma fonte 

inesgotável de prazer, magia, vivências diferenciadas, entre outras. Nesse sentido, 

está pautada minha primeira experiência nesse tipo de trabalho acadêmico, uma 

fonte de descobertas e desafios. Um conhecimento único que acrescentará nos 

meus conceitos e conhecimentos.  

Os resultados adquiridos com a realização deste estudo não devem ser 

generalizados. As instituições e professores participantes da pesquisa tinham 

características próprias, assim como tem outras instituições e outros professores. 

O pouco tempo disponível para a realização desse trabalho revela 

lacunas quanto à falta do instrumento de observação, que não foi possível realizá-la. 

A observação seria necessária para que a pesquisa se tornasse mais completa. 

Uma das maiores dificuldades encontradas durante o estudo foi o não 

afastamento por inteiro das minhas atividades profissionais. Mesmo assim, dentro 

dos limites possíveis de tempo, foi realizada a pesquisa. 

Os resultados desta pesquisa revelam que os professores entrevistados 

parecem não conhecer suficientemente a literatura infantil.  

Aprendi segundo alguns autores que contribuíram com minha pesquisa 

que, a literatura infantil é um recurso importante para a evolução da criança, pois ela 

favorece o desenvolvimento e aprendizagem de valores que estão ligados ao enredo 

das histórias que são vivenciadas. Portanto, cabe ao professor desenvolver esse 

trabalho em suas turmas com atenção às diversas habilidades mostradas pelas 

crianças.  

Resulta-se neste contexto através das respostas dos entrevistados uma 

boa vivência das crianças com a literatura infantil. Segundo os professores, os 

pequenos sentem prazer com o envolvimento a eles oferecidos nas histórias. O 



48 

 

importante é que a literatura seja oferecida com encanto e possa criar interesse e 

envolvimento para as crianças. 

Com relação ao primeiro objetivo específico da pesquisa, identificar o que 

professores de turmas de pré-escola entendem por literatura infantil, é possível 

afirmar que, na compreensão dos docentes, a literatura infantil são histórias contidas 

nos livros, que oferecem às crianças momentos de encanto, descobertas e 

imaginação.  

No que se refere ao segundo objetivo específico da pesquisa, conhecer 

como a literatura infantil está inserida no planejamento dos professores da pré-

escola, é possível afirmar que, segundo os professores, esse trabalho está inserido 

através de livros de histórias, contadas todos os dias de formas diferentes, usando 

alguns recursos como: CDs, DVDs, fantoches, teatro, entre outros.   

Por fim, quanto ao último objetivo específico da pesquisa, analisar como 

está sendo vivenciada a literatura infantil com as crianças em turmas de pré-escola, 

de acordo com os sujeitos entrevistados, é possível afirmar que a criança percebe 

com mais atenção as histórias contadas quando ela é envolvida no contexto, além 

de tornar o momento mais prazeroso para ela e para o professor.   

 



49 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABRAMOVICH, F. Literatura infantil: gostosura e bobices. São Paulo: Scipione, 
2004. 
 
AGUIAR, Vera Teixeira de (Coord.). Era uma vez... na escola: formando 
educadores para formar leitores. Belo Horizonte: Formato, 2001. 
 
BARCELLOS, Gládis Maria Ferrão; NEVES, Iara Conceição. A hora do conto: da 
fantasia ao prazer de ler. Porto Alegre: Sagra - DC Luzzatto, 1995. 
 
BETTELHEIM, B. A psicanálise dos contos de fadas. 11ª. ed. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra,1996. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
– LDB nº. 9.394, 20 dez. 1996. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Referencial Curricular nacional para a 
educação infantil. Volume 3. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
 
CADEMARTORI, Ligia. O que é literatura infantil. Primeira reimpressão. 7. ed. São 
Paulo: Brasiliense, 2006. 
 
CAGNETI, Sueli de Souza. Livro que te quero livre. Rio de Janeiro: Nórdica, 1996. 
 
CARVALHO, Renata Uchôa.  A literatura infantil na escola municipal de Aratuba. 
2010. Monografia (Graduação em Pedagogia). Departamento de Educação, 
Universidade do Estado da Bahia, Salvador, 2010.    
 
CHIZZOTTI, A. Pesquisa em ciências humanas e sociais. São Paulo: Cortez, 
1991. 
 
COELHO, Beth. Contar histórias: uma arte sem idade. São Paulo: Ática, 2001 
 
COELHO, Nelly Novaes. Literatura Infantil: teoria, análise e didática. 7ª Edição. 
São Paulo: Moderna, 2000. 
 
COROACY, Joana. O Planejamento como Processo. In. Revista Educação, Ano I, 
nº 24. Brasília: 1992. 
 
CORSINO, Patrícia (Org.). Educação infantil: cotidiano e políticas. Campinas: 
Autores Associados, 2009. 
 
CRAIDY, Carmem Maria; KAERCHER, Gládis Elize, P. S. Educação Infantil: Pra 
Que Te Quero. 2 ed. Artmed: Porto Alegre, 2001. 
 
CUNHA, Antunes Antonieta Maria. Literatura Infantil: teoria e prática. 18. ed. São 
Paulo: Ática, 2004. 



50 

 

FARIA, Maria Alice. Como usar a literatura infantil na sala de aula. São Paulo: 
Contexto, 2004. 
 
FOGAÇA, Adriana Galvão. A Contribuição das Histórias em Quadrinhos na 
Formação de Leitores Competentes. Revista PEC, v. 3, nº 1. p. 121-131. Curitiba, 
jul-2002/jul-2003. 
 
FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 
São Paulo: Cortez, 2006. 
 
KAERCHER, Gládis Elise. E Por Falar em Literatura… In: CRAIDY, Carmem; 
KAERCHER, Gládis. (org) Educação Infantil: Pra que te quero? Porto Alegre: 
ARTMED, 2001. 
 
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Fundamentos de metodologia científica. 3. 
ed. São Paulo: Atlas, 1994. 
 
LIMA, Fabiana Santos. A contribuição da literatura infantil na formação de 
valores éticos nas crianças. 2010. Monografia (Licenciatura de Pedagogia com 
Habilitação em Educação Infantil) – Departamento em Educação, Universidade do 
Estado da Bahia, Salvador, 2010. 
 
LUDKE. Menga; ANDRÉ, Marli E. D. Pesquisa em Educação: Abordagens 
qualitativas. São Paulo: Ed. EPU 1986. 
 
MACHADO, Irene. Literatura e Redação. São Paulo: Scipione, 1994. 
 
MATTOS, Bruna Daniella Souza. A literatura infantil contemporânea e a 
contação de histórias. 2009. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em 
Pedagogia). Universidade Estadual de Londrina, Londrina 2009. 
 
MIGUEZ, Fátima. Nas arte-manhas do imaginário infantil: o lugar da literatura na 
sala de aula. Rio de Janeiro: Singular, 2009. 
 
MINAYO, M. C. de S. (Org). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 
Petrópolis: Vozes, 1994. 
 
MORENO, Leonel de Alencar. O lúdico e a contação de histórias na educação 
infantil. 2009.  Trabalho de Estágio Supervisionado. Curso de Pedagogia da 
Universidade do Vale do Itajaí, Florianópolis, 2009. 
 
NASCIMENTO, Daniele Caldas do. A contribuição da literatura infantil para a 
formação da personalidade da criança de 3 a 5 anos. 2011. Monografia 
(Graduação em Pedagogia Licenciatura em Educação Infantil) – Departamento de 
Educação, Universidade do Estado da Bahia, Salvador, 2011. 
  
NASCIMENTO, Zilda Elena Vieira. A importância da Literatura no 
desenvolvimento infantil. 2006. Memorial (Licenciatura em Pedagogia). Faculdade 
de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Americana 2006.  



51 

 

OSTETTO, Luciana Esmeralda (Org.). Planejamento na educação infantil mais que 
atividade, a criança em foco. In: OSTETTO, Luciana Esmeralda (Org.). Encontros e 
encantamentos na educação infantil: partilhando experiências de estágios. 
Campinas: Papirus, 2000. 
 
PACHECO, José Augusto. O pensamento e a acção do professor. Portugal: Porto 
Editora, 1995. 
 
PAÇO, Glaucia Machado de Aguiar. O encanto da literatura infantil no Cemei 
Carmem Montes Paixão. 2009. Trabalho Final de Curso (Curso de especialização 
“Desafios do trabalho cotidiano: a educação das crianças de 0 a 10 anos”) - 
Decanato de Pesquisa e Pós graduação – DPPG, Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro, Mesquita, 2009. 
 
RIZZOLI, Maria Cristina. Literatura com letras e sem letras na educação infantil do 
Norte da Itália. In: Ana Lúcia Goulart de Faria e Suely Amaral Mello (Orgs). 
Linguagens infantis: outras formas de leitura. Campinas, SP: Autores 
Associados, 2009. (Coleção Polêmicas do Nosso Tempo, n. 91). 
 
ROCHA, Janaina Menezes Silva. Literatura infantil: o recontar histórias como 
exercício da linguagem oral em sala de aula. 2010. Monografia (Graduação em 
Pedagogia com Habilitação em Educação Infantil) - Departamento de Educação, 
Universidade do Estado da Bahia, Salvador, 2010.  
 
SANDRONI, C. Laura; MACHADO, Luiz Raul. A criança e o livro: guia prático de 
estímulo à leitura. 4 ed. São Paulo: Ática, 1998. 
 
SILVA, Tatiana Rodrigues. A literatura como facilitadora na formação do leitor 
de cinco anos da escola a chave do tamanho. 2009. Monografia (Graduação em 
Pedagogia Licenciatura em Educação Infantil) - Departamento de Educação da 
Universidade do Estado da Bahia, Salvador, 2009. 
 
TAHAN, Malba. A arte de ler e contar histórias. Rio de Janeiro: Conquista, 1957. 
 
TRIVIÑOS, A. Introdução à pesquisa em ciências sócias: a pesquisa qualitativa 
em educação. São Paulo, Atlas, 1987.  
 
VALDEZ, Diane; COSTA, Patrícia Lapot. Ouvir e viver histórias na educação infantil, 
um direito da criança. IN: ARCE, Alessandra e MARTINS, Lígia Márcia (Org.). Quem 
tem medo de ensinar na educação infantil?: Em defesa do ato de ensinar. 
Campinas, SP: Alínea, 2007, p. 163-184. 
 

VASCONCELLOS, C. dos S. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e 
projeto político-pedagógico. São Paulo, Libertad, 2000. 
 
VIEIRA, Eliany. Literatura infantil incentivando o desenvolvimento da 
imaginação e fantasia. 2004. Monografia (Licenciatura em Pedagogia) – Centro de 
Educação, Universidade do Vale do Itajaí, Biguaçu, 2004.  
 



52 

 

ZABALZA, M. A. Diários de aula: um instrumento de pesquisa e 
desenvolvimento profissional. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
 
ZILBERMAN, Regina. A literatura infantil na escola. 10ª ed. São Paulo: Global, 
1998. 
 
ZÓBOLI, Graziella. Praticas de Ensino. São Paulo: 9ª ed., 1998. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

APÊNDICE 01: ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Instrumento de coleta de dados 

  

Roteiro de entrevista 

 

01- Para você, o que é literatura infantil? 

 

02- Você considera importante incluir a literatura infantil no trabalho com crianças de 

pré-escola? Por quê? 

 

03- Você inclui a literatura infantil no trabalho que desenvolve com as crianças da 

sua turma? Em caso afirmativo, como faz isso? Em caso negativo, por quê?    

 

04- Se trabalha com a literatura infantil com as crianças da sua turma:  

a) Com que freqüência faz isso? Por quê? 

b) Quais recursos você utiliza para isso? 

 

05- Você considera importante o professor de pré-escola incluir a literatura infantil 

em seu planejamento? Por quê? 

 

06- A literatura infantil está inserida em seu planejamento? Em caso afirmativo, 

como? Em caso negativo, por quê? 

 

07- Na sua opinião, como a literatura infantil pode ser trabalhada de forma prazerosa 

com as crianças?   

 

08- Você considera que o trabalho que desenvolve com a literatura infantil na sua 

turma é prazeroso para as crianças? Por quê? 

 

 

 


