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RESUMO 

 

Ao longo da história a forma como a Literatura Infantil foi produzida vem sofrendo 

transformações que levam em consideração as especificidades deste gênero 

literário destinado à criança. Dentre essas transformações, pode-se destacar o uso 

da imagem, figurando como mais uma linguagem nas narrativas infantis. Assim, é 

focando na relação que se estabelece entre imagem e escrita no livro infantil, que 

esse estudo se propôs a analisar as concepções que professores e crianças da 

Educação Infantil têm a respeito do uso das ilustrações nas narrativas dos livros 

infantis. Como apoio teórico, recorri aos estudos realizados por Cadermatori (2010), 

Coelho (2000), Lajolo e Zilberman (2007) e Teberosky e Colomer (2003). Encontrei 

na pesquisa qualitativa um caminho para investigação, que se caracterizou como um 

estudo de caso para que os objetivos deste estudo fossem atingidos. A pesquisa se 

realizou em uma Instituição de Educação Infantil pública municipal, na qual 

selecionei os sujeitos da pesquisa, quatro crianças do Infantil IV e sua professora. 

Para a coleta dos dados utilizei as seguintes técnicas: observação, entrevista, 

questionário e análise documental. Todos os dados foram registrados por meio de 

gravação de áudio, de uma filmadora, de uma máquina fotográfica e de um diário de 

campo que durante a pesquisa foram analisados a partir de critérios qualitativos. Os 

resultados indicam que para as professoras, as ilustrações constituem uma 

representação da realidade que auxilia as crianças na compreensão do texto. Para 

as crianças, as ilustrações constituem uma linguagem que transmite significados. 

 

Palavras-chave: Literatura infantil. Livros infantis. Criança. Ilustrações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ABSTRACT 

 

Throughout mankind history, the way children's literature was produced has gone 

through changes that take into account the specificities of this literary genre for the 

child. Among these changes, we can highlight the use of images, representing 

another language in books written to children.  Thus, focusing upon   the relationship 

established between image and writing in children's book, this study was carried out 

to analyze the conceptions that teachers and pre-school children have about the use 

of illustrations in children books.  As the theoretical framework, the studies of the 

following authors: Ligia Cadermatori (2010), Nelly N, Coellho (2000), Marisa Lajolo, 

Regina Zilberman (2007) and Teberosky e Colomer (2003) were utilized. The 

qualitative research was the path chosen for the research which may be   

characterized as a case study. The research took place in a public education 

institution of early childhood, education where the subjects were selected:  four 

children in a pre-school (level IV) and their teacher. To collect data, the following 

techniques were used: observation, interview, questionnaire and document analysis. 

All data were recorded by means of resources such as: audio recorder, video 

recorder, camera and a field diary. The results were analyzed during the research 

process, considering   qualitative criteria. The results indicate that for the teachers, 

illustrations are a representation of reality which help children to understand the text. 

For children, the illustrations are a kind of language   that conveys meaning. 

 

Keywords: Children’s literature. Children’s books. Illustrations. Early childhood 
education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Quando surgiu por volta do séc. XVII, a Iiteratura infantil teve uma função 

predominantemente pedagógica. No entanto, não podemos esquecer que sua 

origem está no campo literário e nele, embora não alcance uma valorização devida, 

como gênero, tem no público infantil o sentido de sua existência.  

Assim, ao se analisar a literatura infantil à luz de seu percurso histórico, 

percebe-se que ela se insere em dois campos de conhecimentos. O literário, no qual 

goza de pouco prestígio e o educacional, no qual conseguiu maior destaque pelo 

fato de ter como papel a formação de leitores, cabendo à escola o uso efetivo deste 

gênero literário como instrumento na concretização de tal papel (CADEMARTORI, 

2010). 

Atualmente, tem-se o entendimento de que a escola é um espaço 

privilegiado, em que as crianças desenvolvem o gosto pela leitura, não por meio da 

imposição pedagógica autoritária e dogmática, e, sim, como propôs Coelho: 

 
Nossa linha de trabalho se assenta no principio de que a escola é, hoje, o 
espaço privilegiado, em que deverão ser lançadas as bases para a 
formação do individuo. E, nesse espaço, privilegiamos os estudos literários, 
pois, de maneira mais abrangente do que quaisquer outros, eles estimulam 
o exercícios da mente; a percepção do real em suas múltiplas significações; 
a consciência do eu em relação ao outro; a leitura do mundo em seus vários 
níveis e, principalmente dinamizam o estudo e conhecimento da língua, da 
expressão verbal significativa e consciente – condição sine qua non para a 
plena realização do ser (COELHO, 2000, p. 16, grifos da autora).  

 

     Sendo assim, é preciso refletir sobre o tipo de literatura que se tem 

produzido, para que a escola possa garantir que todas as funções atribuídas pela 

referida autora à literatura sejam contempladas. Atualmente, constata-se que, na 

produção do gênero infantil, parte considerável dos livros apresenta um texto verbal 

e um texto visual, oportunizando à criança vivenciar no contato com o livro, 

experiências que despertem seu entendimento do real por meio de dois tipos 

diferentes de linguagem. Cademartori (2010) nos diz que "A relação do texto visual 

com o texto verbal pode se dar de diferentes maneiras e em graus diversos de 

complexidade: pode ser de autonomia ou de relação complementar, pode ter sentido 

de conformidade ou contraponto” (p. 18).  
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O interesse de estudar este tema relacionado à literatura infantil surgiu a 

partir de vários fatores: a) a importância que esta sempre teve na minha própria 

formação; b) o valor que atribuo a ela como instrumento de conhecimento para a 

educação e c) a minha prática como professora de Educação Infantil. Ao observar o 

interesse que as crianças têm pelos livros, isto é: a forma como buscam fazer suas 

leituras, não pela palavra, mas pela imagem; a forma como manipulam o livro e 

elaboram suas próprias interpretações das histórias por meio das ilustrações, 

percebi as potencialidades da linguagem visual. Constatei, ainda, que a literatura 

infantil possibilita à criança, que ainda não domina o código escrito, envolver-se a 

com livros infantis e projetar o real, usando a imaginação e a fantasia na leitura da 

imagem.    

Registro uma situação, dentre muitas que ocorreram, na turma em que 

leciono com crianças em idades entre dois anos e meio a três. Aconteceu assim: em 

um momento, logo após o repouso, quando algumas crianças buscavam se distrair 

com brinquedos e outras folheando livros, uma delas se aproximou da mesa em que 

eu estava lendo para um grupo delas e disse: - tia, olha! O Igor estar dormindo lá no 

céu, referindo-se à ilustração do livro1 que folheava. Em seguida, concluiu e 

perguntou: - ele está sozinho, cadê a mãe dele? E eu acrescentei: - é mesmo, onde 

será que ela está? E ela mesma respondeu: - lá na cozinha, fazendo mingau para o 

Igor. Virou-se e saiu para mostrar o que via para outra criança que pedia para olhar.  

Fica claro, na situação descrita acima, que as leituras feitas pela criança 

foram além do que estava escrito e do que foi lido para ela na pré-escola. A 

ilustração como linguagem representativa possibilita amplo acesso à imaginação e à 

fantasia infantil que estabelecem relações com as experiências que a criança tem do 

real. A ilustração representava o Igor dormindo nas nuvens e, assim, quando ela 

falou: ... O Igor estar dormindo lá no céu, demonstrou que estava se referindo ao céu 

real, pois a leitura do livro, feita anteriormente, não mencionava o céu. E por meio da 

resposta: - lá na cozinha fazendo mingau para o Igor, mostrou ter elaborado uma 

compreensão baseada em algum conhecimento que tinha de sua realidade. Nesse 

sentido, as leituras feitas por ela a partir da ilustração lhe possibilitaram projetar um 

pensamento estruturado pelas relações entre duas realidades: o imaginário e o real.  

                                                           
1 Título do livro: Como é bonito o pé do Igor! , texto de Sonia Rosa e ilustrações de Luna.  
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Assim, aqueles que escrevem sobre literatura infantil não podem ignorar tais 

aspectos da criação literária para a criança. 

No Brasil, atualmente muitos são os autores que pesquisam e escrevem 

sobre literatura infantil, destacando-se dentre eles Ligia Cademartori (2010), Nelly 

Novaes Coelho (2000), Marisa Lajolo e Regina Zilberman (2007), cujas publicações 

sobre literatura no Brasil, incluem estudos relacionados com este gênero literário.  

Algumas obras destas autoras serviram com fontes de apoio a este 

estudo. Lajolo e Zilberman (2007) nos mostram os contextos históricos em que foi se 

afirmando a literatura infantil no Brasil, a partir de um modelo cultural de literatura 

para adulto, tentando conquistar sua especificidade e superar o marcante vínculo 

didático/pedagógico. 

Já Cademartori (2010) e Coelho (2000), não fugindo ao contexto histórico, 

analisam e colocam em discussão o significado que implica a relação deste gênero 

literário infantil com a cultura infantil, apontando que a escola é de fato um lugar 

privilegiado para que a criança tenha um encontro significativo com o livro. 

Advertem-nos, porém, que não se deve priorizar em demasiado os aspectos 

didáticos que a função pedagógica deste gênero pode oferecer à aprendizagem da 

linguagem escrita e ao ensino de princípios morais.  

Em consonância com o viés estético, literatura é arte e a aprendizagem 

que possibilita, deve tocar a sensibilidade da criança. Assim, nos diz Cademartori 

(2010), “sabemos que é o fato de ela propiciar determinadas experiências com a 

linguagem e os sentidos – no espaço de liberdade que só a leitura possibilita, e que 

instituição nenhuma consegue oferecer – que a torna importante para criança” (p. 

09).  

Na mesma perspectiva, Coelho define os fundamentos2 de suas 

pesquisas em publicações com parceiros em obras como: Literatura infantil e 

panorama histórico da literatura infantil/juvenil (1984); Dicionário crítico de literatura 

infantil/juvenil brasileira (1983) e O conto de fadas (1987) e suas reedições 

buscando manter duas ideias básicas: 

 

                                                           
2 Não somente nestas publicações da autora, mas em outras também, a exemplo: Literatura Infantil: 
teoria, análise e didática, de 2000, de autoria somente dela.  
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1. Literatura é um fenômeno de linguagem plasmado por uma 
experiência vital/cultural direta ou indireta ligada a determinado contexto 
social e à determinada tradição histórica. 
2. Literatura é arte e, como tal, as relações de aprendizagem e 
vivências, que se estabelecem entre ela e o indivíduo, são fundamentais 
para que este alcance sua formação integral (sua consciência do eu + o 
outro + mundo, em harmonia dinâmica) (COELHO, 2000, p. 10). 

 

Quanto à relação texto e imagem no livro infantil, tanto Coelho como 

Cademartori partilham ideias semelhantes. Para Cademartori, como mencionado 

anteriormente, a relação pode ser autônoma ou complementar. Já Coelho, deixa 

claro que principalmente na produção gráfica da literatura infantil atual “a imagem 

fala tanto quanto a palavra” (COELHO, 2000, p. 196). 

Essa autora atribui à relação que se estabelece entre linguagem 

ilustrativa e texto escrito no livro infantil um valor psicológico, pedagógico, estético e 

emocional, dimensões pertinentes à formação e aprendizagem do ser humano 

(COELHO, p. 197). 

Outros estudos acadêmicos contemplam temas relacionados ou 

semelhantes aos das autoras referidas anteriormente, como os estudos de CALDIN 

(2003), ZIMMERMANN (2008), ABREU (2010) e SPENGLER (s/d) que abordam, em 

uma perspectiva histórica, como a relação texto e imagem foi se constituindo na 

literatura infantil. Discutem como os projetos gráficos dos livros infantis atuais 

privilegiam as crianças bem pequenas e como se estabelece a condição de 

ilustrador frente à cultura infantil e ao mundo de cultura adulto que produz literatura 

para criança. 

Diante do exposto, considero relevante trazer para a discussão e análise 

a importância da literatura infantil, não em sua função pedagógica, mas 

principalmente como uma forma de arte que estabelece com a criança uma relação 

de entendimento, tanto pela palavra como pela imagem. 

Sendo assim, é visando uma maior compreensão dessa relação, que 

esse estudo se propôs a responder às seguintes questões: Que compreensões o 

professor3 de Educação Infantil têm da relação que ocorre entre texto e imagem? 

Como utilizam as ilustrações do livro de literatura infantil no processo de leitura de 

história para as crianças? Quais suas concepções sobre a finalidade das ilustrações 

                                                           
3 Utilizarei o termo professor/es quando me referi aos docentes em geral e os termos professora/as 
quando me referi à professora da pesquisa, pois era do sexo feminino. 
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do livro infantil? E que significados as crianças atribuem às ilustrações que os livros 

trazem? Vale ressaltar que busco respostas para essas questões especificas no 

contexto escolar, isto é, meu objetivo é analisar que significados o professor atribui à 

relação que se estabelece entre imagem e texto nos livros de literatura infantil que lê 

para a criança, bem como os significados atribuídos pela criança pré-escolar às 

ilustrações, quando explora livros de literatura infantil. 

A partir dessas questões, formulei os seguintes objetivos: 

OBJETIVO GERAL 

 Analisar as concepções de professores da Educação Infantil e de 

crianças pré-escolares, relacionadas às ilustrações dos livros de literatura infantil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Descrever os tipos de livros de literatura infantil disponíveis para o 

processo de leitura de histórias pelos professores e exploração pelas crianças;  

 Identificar e descrever os tempos da rotina destinados a essas 

atividades de leitura e contação de história.  

 Conhecer as concepções dos professores sobre as ilustrações dos 

livros de literatura infantil;  

 Conhecer as concepções das crianças sobre as ilustrações dos livros 

de literatura infantil.  

A produção textual se encontra estruturada da seguinte forma: um texto 

introdutório, seguido do primeiro capítulo, trazendo a fundamentação teórica que 

está subdividida em dois temas – literatura infantil e educação: a função pedagógica 

e a natureza literária e o livro infantil e a ilustração: relação entre linguagens visual e 

verbal. O segundo capítulo consta da descrição da metodologia utilizada; o terceiro 

apresenta e discute os resultados da pesquisa realizada em campo e por fim, no 

quarto capítulo, foram tecidas as considerações finais da pesquisa. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Literatura Infantil e Educação: a Função Pedagógica e a Natureza Literária 
 

Na atualidade, são cada vez mais frequentes e consistentes as 

discussões relacionadas à literatura infantil tanto em sua condição literária como 

pedagógica. Em âmbito nacional, por volta da década de 80, tais discussões 

encontraram inicialmente espaço nas universidades e entre grupos de estudiosos, 

em instituições dedicadas ao tema, algumas ligadas ao Ministério da Educação, 

outras de cunho privado como as grandes editoras (CADEMARTORI, 2010).  

Em consequência desta maior visibilidade, gradualmente o gênero 

literário direcionado às crianças, “foi deixando seu lugar à margem para ser 

apreciado em suas peculiaridades” (CADEMARTORI, 2010, p. 7). Nessa mesma 

época, foi instituído pelo Ministério da Educação e pela Fundação de Assistência ao 

Estudante (já extinta) o Programa Sala de Leitura, cuja ação era distribuir livros 

literários para crianças em escolas e bibliotecas do país.  

Apesar da opinião de alguns estudiosos de que o ambiente de formação 

escolar comprometia a natureza literária do gênero, esta ação pioneira inaugurou a 

relação duradora entre literatura infantil e Educação e tornou possível a distribuição 

de livros em espaços exclusivamente educativos como um tipo de politica pública. 

Desta realidade, instaurou-se também uma dependência entre a presença do livro 

infantil na escola e a produção desse segmento pela indústria livresca. Em 

consequência da continuidade do programa de aquisição do livro infantil pelo 

governo, houve um aumento de sua oferta, o que gerou uma situação em que esse 

gênero literário passou a contar de certa forma com o patrocínio estatal. 

É necessário, pois, reconhecer o vínculo que se criou entre a literatura 

infantil e a Educação. No entanto, deve-se ter a clareza de que esse gênero não 

deveria exercer uma função essencialmente pedagógica na educação formal. Sua 

natureza literária lhe atribui significados que vão além dos objetivos pedagógicos 

estabelecidos pela escola, assim como do seu uso pelos adultos na transmissão de 

valores, costumes e crenças para as crianças. Na tentativa de reafirmar a natureza 

literária desse gênero, Cademartori (2010) nos diz: “é como entretenimento, 
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aventura estética e subjetiva, reordenação dos próprios conceitos e vivências, que a 

literatura oferece, aos pequenos, padrões de leitura do mundo” (p. 8).   

Porém, não foi com essa intenção que a escola, a princípio, acolheu a 

literatura em seu meio. Suas intenções eram mais imediatistas, ao valorizá-la na 

condição de instrumento para o ensino da língua e meio de ampliar o domínio 

vocabular dos alunos, além de veículo de transmissão de informação para suprir 

carência intelectual. É certo que a literatura permite tais aprendizagens, porém não 

são essas as funções que esta deve cumprir junto ao leitor. Para Coelho (2000):  

 
No ato de leitura, através do literário, dá-se o conhecimento da consciência 
de mundo ali presente [...]. Daí a importância que se atribui, hoje, à 
orientação a ser dada às crianças, no sentido de que, ludicamente, sem 
tensões ou traumatismos, elas consigam estabelecer relações fecundas 
entre o universo literário e seu mundo interior, para que se forme, assim, 
uma consciência que facilite ou amplie suas relações com o universo real 
que elas estão descobrindo dia-a-dia e onde elas precisem aprender a se 
situar com segurança, para nele poder agir (COELHO, 2000, p. 51).   

 

Embora a função pedagógica tenha sido inicialmente um traço marcante 

na relação da literatura infantil com a Educação, atualmente tem se consolidado na 

sociedade uma consciência da sua importância na formação de leitores; desta 

forma, a escola se reafirma como espaço de mediação entre a criança e o livro 

infantil. A respeito de tal consciência, Cademartori (2010) nos esclarece que,  

 
A importância de aproximar as crianças dos livros de literatura infantil é hoje 
praticamente um consenso. A sociedade absorveu a ideia que, décadas 
atrás, era ainda objeto de pregação. Eram feitos esforços de 
convencimentos para que pais e professores promovessem, entre os 
pequenos, a leitura de bons livros. Hoje, reflexões a respeito do assunto 
envolvem estudantes e estudiosos na produção de ensaios, dissertações e 
teses, que discutem diferentes aspectos da literatura infantil e contam com 
poder de irradiação (CADEMARTORI, 2010, p. 9).   

 

Com toda essa fecunda produção de conhecimento sobre literatura infantil 

vem ocorrendo marcantes transformações na forma como têm sido produzidos 

atualmente os livros direcionados ao público infantil. Há uma preocupação com o 

uso das formas de linguagens utilizadas para despertar o interesse das crianças 

bem pequenas pela literatura, assim como, aguçar seu gosto estético e a 

sensibilidade para o que é artístico.  
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2.2 O Livro Infantil e a Ilustração: Relação entre Linguagem Visual e Verbal. 
 

Ao abordar a relação entre linguagens visual e verbal no livro infantil, 

devemos ter a compreensão de que as ilustrações trazem para a criança a 

possibilidade de ampliação da compreensão do mundo no qual ela está inserida.  

Por meio das práticas de leitura, ela desenvolverá o gosto pela leitura e 

encontrará sempre um universo de conhecimento para instigar sua curiosidade, 

alimentar sua imaginação e criatividade e despertar sua sensibilidade. Nessa 

perspectiva, tem se buscado uma interação mais significativa entre imagem e texto 

nos processos narrativos desse gênero literário. Assim nos diz Cademartori (2010):  

 
Nos últimos anos, a interação entre linguagens visual e verbal: imagens e 
palavras dividem o espaço no livro e disputam a atenção do leitor. Na 
produção contemporânea, o gênero abrange livros só com imagens; livros 
com imagens e palavras e, situações menos prováveis, livros só com 
palavras (CADERMATORI, 2010, p. 17). 

 

Neste processo, o ilustrador pode se tornar o narrador ou a ilustração 

pode estabelecer com o texto relação de complementação, de autonomia e de 

contraponto, nesse caso, “quando um contradiz ou subverte o que diz o outro” 

(CADEMARTORI, 2010, p. 18). No entanto, na grande maioria dos livros para 

leitores iniciantes as ilustrações constituem uma linguagem narrativa que oferece 

informações que o texto escrito, em sua abstração, não ofereceu. Amplia, pois, na 

imaginação do leitor o que foi dito pelas palavras. 

A tendência na produção atual do livro infantil é a valorização das duas 

formas de linguagens: a visual e a verbal, criando uma relação entre ambas que 

estimula “múltiplas percepções, possibilitando diversos reconhecimentos e 

interpretações nas leituras dos textos compostos por diferentes signos” 

(CADERMATORI, 2010, p. 20).  

Em sua dissertação de mestrado, Analise Zimmermann faz um estudo da 

relação que historicamente se estabelece entre o ilustrador, a criança e a cultura. A 

abordagem da autora busca esclarecer que, ao mesmo tempo em que o ilustrador 

se constituía como profissional, tornava-se, também, autor nos processos de 

transformações pelos quais passaram as ilustrações do livro infantil, influenciando, 

assim, na cultura que se produzia para a infância. 
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Estudando o histórico do livro ilustrado no Brasil e Europa, é possível notar 
como este se modificou através dos tempos, assim como as formas como a 
criança é vista pelo adulto e a sua relação com o livro e a escola. Se 
observarmos algumas imagens produzidas durante diferentes períodos, isso 
é facilmente percebido. Nas ilustrações de Kate Greenaway encontramos 
crianças pacatas, comportadas e estudiosas que nada se parecem com o 
Menino Maluquinho, bagunceiro e barulhento. Assim sendo, o ilustrador 
também participa da elaboração do conceito de infância com o qual a 
criança convive (ZIMMERMANN, 2008, p.135). 

 

Destaca ainda, em seu estudo, a dimensão visual no trabalho do 

ilustrador de livro, em que a imagem estabelece relações entre o discurso dos 

ilustradores, dos editores, dos escritores e das crianças sobre o que consideram um 

bom livro, mostrando que as ilustrações podem ir muito além do mero caráter 

decorativo. Assim, a autora afirma que “a ilustração no livro infantil pode ser 

considerada um importante elemento mediador na interação entre o ilustrador, a 

criança e a cultura, considerando as relações que estabelece entre eles, de uma 

forma interativa e recíproca” (ZIMMERMANN, 2008, p. 136). 

Em outro estudo realizado por Passos (2008), a autora delineia, por meio 

de um breve percurso histórico da ilustração do livro infantil no Brasil, a importância 

do livro ilustrado na formação de leitores. Nele, também, tece comentários sobre as 

ilustrações de livros infantis de importantes e premiados escritores e ilustradores 

brasileiros. Dentre eles estão: Ângela Lago (1982), Eliardo França (1974), Elvira 

Vigna (1978), Eva Furnari (1982), Maria Heloisa Penteado (1977), Patrícia Gwinner 

(1976), Regina Holanda (1986), Ricardo Azevedo (1982), Ziraldo (1969), Ângela 

Leite (1993), Graça Lima (2006), Luís Camargo (1980), entre outros (PASSOS, 2008 

p. 38 – 50). 

Para ela, a ilustração do livro infantil é uma temática que ganha bastante 

relevância dentro do processo de incentivo à leitura, na medida em que as 

ilustrações possibilitam à criança, que ainda não sabe ler, a compreender a 

mensagem que o livro se propõe a transmitir, sem necessariamente decifrar o 

código escrito. Quando fala especificamente do livro de imagem (sem texto), define 

como sendo os que “estimulam a imaginação da criança, permitindo que ela mesma 

faça o uso do verbo, oralizando as muitas possibilidades que as ilustrações 

permitem” (PASSOS, 2008, p. 18). 

No processo de criação, seja do livro ilustrado infantil, seja do livro sem 

texto, a imagem ganha expressivo valor comunicativo, no sentido de se estabelecer 
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como linguagem. Vale destacar que esta forma de linguagem deve constituir um 

incentivo à leitura e deve permitir que a criança construa para si valores artísticos e 

estéticos que só uma literatura de qualidade pode proporcionar.  

Em uma análise feita por Ramos e Nunes (2013) sobre os efeitos da 

ilustração do livro de literatura infantil no processo de leitura,4 as autoras, buscam 

avaliar a qualidade da ilustração, no sentido de perceber se o trabalho do ilustrador 

agrega ao texto apenas formas e cores ou amplia as possibilidades de construções 

de sentidos no processo de leitura. Nessa perspectiva, as autoras esclarecem:  

 
O estudo tentará articular o conceito de arte e de estética com o processo 
de leitura [...] estabelecendo um vínculo desses conceitos com as 
ilustrações analisadas, do modo com que se apresentam em termo de 
forma e conteúdo – oferecendo ao leitor possibilidade de interação com o 
texto e, consequentemente, o seu desenvolvimento critico e criativo 
(RAMOS E NUNES, 2013, p. 253). 

 

O contato da criança com a literatura infantil seja com o livro ilustrado, ou 

seja, com o livro de imagens precisa ser uma rica experiência estética proporcionada 

por meio de leituras prazerosas que instiguem a imaginação e a criatividade em 

momentos lúdicos. Vale ressaltar que isto é especialmente importante na atualidade, 

pois a criança contemporânea se encontra exposta a mídias de massas que usam a 

imagem de forma pontual, fragmentada para incutir ideologias de consumo e de 

comportamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Estudo publicado em Educar em revista, Curitiba, Brasil, n. 48 p. 251-263, abr./jun. 2013, Editora 
UFPR. Disponível em: <http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/educar/article/download/24680/20639>.  
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

É no contexto de uma abordagem qualitativa que podemos traçar um 

percurso metodológico, por meio do qual as questões norteadoras possam ser 

respondidas. A escolha por este tipo de abordagem se deve à compreensão de que 

esta é a mais apropriada para a investigação proposta pelo presente estudo. 

Segundo Minayo (2012), “ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, 

das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes” (p. 21).  

É o tipo de pesquisa que se preocupa mais com os processos 

subjacentes à ocorrência dos fenômenos que pela apresentação de um produto 

final. Oferece, assim, a oportunidade ao pesquisador de descrever um fenômeno 

com suas características específicas a partir da tentativa de apreender os pontos de 

vista dos sujeitos participantes. 

Há ainda, outras características na pesquisa qualitativa que justificam seu 

uso como abordagem investigativa nesta pesquisa, visto que se pretende: a) utilizar 

como fonte direta de dados o ambiente natural de ocorrência dos fatos; b) eleger o 

pesquisador como instrumento principal de coleta; c) utilizar processos descritivos na 

coleta e análise dos dados e d) compreender que os significados que as pessoas 

atribuem às coisas e a vida são elementos focais para o investigador. Sobre isso 

Minayo (2012) afirma que: 

 
Por fim, é preciso afirmar que o objeto das Ciências Sociais é 
essencialmente qualitativo. A realidade social é a cena e o seio do 
dinamismo da vida individual e coletiva com toda a riqueza de significado 
dela transbordante. Essa mesma realidade é mais rica que qualquer teoria, 
qualquer pensamento e qualquer discurso que possamos elaborar sobre ela 
[...]. As Ciências Sociais, no entanto, possuem instrumento e teorias 
capazes de fazer uma aproximação da suntuosidade da existência dos 
seres humanos em sociedade, ainda que de forma, imperfeita e 
insatisfatória. Para isto elas abordam o conjunto de expressões humanas 
constantes nas estruturas, nos processos, nas representações sociais, nas 
expressões da subjetividade, nos símbolos e significados (p. 14).  

 

É, pois, em consonância com a abordagem qualitativa de investigação, 

que no presente trabalho realizei um estudo de caso, para obter uma análise 

aprofundada do objeto de estudo. A escolha por esse tipo de estudo consiste no fato 

de ser ele mais apropriado para a “observação detalhada de um contexto ou 
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indivíduo, de uma fonte de documentos ou de acontecimento especifico” (BOGDAN; 

BIKLEN, 2006 apud MERRIAM, 1988).  

Os critérios utilizados para a escolha da escola que constituiu o “lócus” da 

pesquisa foram os seguintes:  

 Ser uma escola pública municipal que atende crianças na idade pré-

escolar;  

 Ter livros de literatura infantil, como parte do acervo do seu material 

pedagógico; 

 Incluir na rotina um tempo para leitura de histórias e para exploração 

de livros pelas crianças; 

 Aceitar participar da pesquisa. 

Os critérios para a escolha dos sujeitos foram: 

 A professora deverá pertencer ao corpo docente da instituição 

selecionada, tendo vínculo efetivo com a mesma; 

 Deverá ser formada em Pedagogia ou ter especialização em educação 

infantil; 

 Deverá ter pelo menos 2 anos de experiência na educação infantil. 

Em relação aos sujeitos, foram escolhidas quatro crianças (dois meninos 

e duas meninas) em sala do Infantil IV, com idades entre quatro e cinco anos. 

Respeitei o desejo da criança de participar ou não da pesquisa e fiz uma solicitação 

por escrito aos pais para a participação de seus filhos (VIDE APÊNDICE C).   

Com a intenção de construir uma percepção mais clara sobre o fenômeno 

focado por este trabalho, coletei dados por meio de técnicas, como: a observação, a 

entrevista, a análise documental e o questionário. Os dados foram registrados por 

meio da filmagem, da fotografia, da gravação e anotações no diário de campo. 

A observação é um instrumento imprescindível na condução da coleta de 

dados em uma pesquisa. Um bom observador alimenta seus sentidos com uma 

percepção crítica, para adquirir do objeto o máximo de conhecimento da 

complexidade das relações sociais. Para Minayo (2012), “sua importância é de tal 

ordem que alguns estudiosos a consideram não apenas uma estratégia no conjunto 

da investigação das técnicas de pesquisa, mas como um método que, em si mesmo, 

permite a compreensão da realidade” (p. 70). 
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Considerando a observação como estratégia valiosa, utilizei-a no intuito 

de captar detalhes que estruturaram os diferentes momentos da pesquisa. No 

decorrer das observações, utilizei um diário de campo para o registro de 

informações de acordo com um roteiro pré-estabelecido, podendo este sofrer 

alterações em função dos fatos observados.  

Utilizei um questionário com o objetivo de coletar informações sobre o 

contexto de investigação e sobre aspectos da vida da professora. O questionário, 

como instrumento de coleta de dados, permite ao pesquisador ter acesso a 

informações de caráter bem especifico sobre o indivíduo ou fenômeno pesquisado. 

Embora, muitas vezes, tenha que ser elaborado respeitando um roteiro rígido de 

coleta, sua utilização se mostrou necessária no sentido de buscar informações de 

caráter pessoal e profissional dos sujeitos da pesquisa.  

Em outro momento, realizei ainda com a professora, uma entrevista 

semiestruturada na própria instituição escolar, em horário previamente estabelecido, 

para compreender suas concepções sobre o tema abordado. A entrevista é ao lado 

da observação um instrumento básico de coletas de dados bastante usado na 

pesquisa social. A justificativa para tê-la utilizado neste estudo decorreu do fato de 

ser uma técnica de comunicação direta que permitiu o acesso imediato a 

informações desejadas (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

Embora a entrevista necessite de um roteiro que guie a intenção do 

pesquisador/entrevistador e precise seguir uma sequência lógica e psicológica a 

elaboração do roteiro permite uma liberdade de interação entre os envolvidos. Desse 

modo, “a entrevista ganhará vida ao se iniciar o diálogo entre o entrevistador e o 

entrevistado” (LÜDKE E ANDRÉ, 1986, p. 34). 

No entanto, se deve estar atento para o uso da entrevista como 

instrumento de coletar informações no sentido de colher conteúdos para divulgações 

tendenciosas e imediatistas, seguindo roteiros que direcionam opiniões e não 

respeitam nem o estado emocional nem o cultural do entrevistado. Neste sentido, ao 

se elaborar e realizar qualquer entrevista deve-se ter muito respeito pelo 

entrevistado, pelos seus valores culturais, seu universo de conhecimento e sua 

disponibilidade. Além disso, o entrevistador deve ter a capacidade de ouvir 

atentamente e estimular o fluxo natural de informação por parte do entrevistado e 
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não impor problemáticas em suas indagações que levem o entrevistado a apresentar 

respostas que confirmem suas expectativas (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

Outra forma de coletar dados em uma pesquisa é a técnica de análise 

documental. Ela foi utilizada neste estudo como forma de complementar dados que 

não puderam ser coletados nas observações, nas entrevistas e no questionário. Por 

meio deste instrumento de coleta, analisei os livros de literatura infantil disponíveis 

na sala de atividades do Infantil IV, na qual os alunos e a professora participaram da 

pesquisa.  

Em relação às formas de registro dos dados, além do diário de campo, 

recorri à fotografia, tirando as fotos nos momentos em que as crianças e a 

professora estavam envolvidas nas leituras de livros, com a intenção de obter dados 

descritivos necessários para a análise posterior do contexto pesquisado. 

A escuta das crianças foi realizada por meio de entrevista individual e 

aberta com apenas duas perguntas pré-estabelecidas e o auxílio de livros infantis: 

um com texto e ilustrações, o outro somente com ilustrações, para que a criança 

pudesse expressar de forma livre sua compreensão do uso das linguagens escrita e 

imagética no livro infantil. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1 Inclusão do Tempo de Leitura na Rotina da Sala 
 

Antes de iniciar o relato propriamente dito da rotina em sala, contextualizo de 

forma breve o local em que foi realizada a pesquisa.  Inicialmente, é necessário 

informar que a referida escola foi selecionada, em virtude de preencher todos os 

critérios em relação à instituição e aos sujeitos discriminados no capítulo da 

metodologia.  Trata-se de um Centro de Educação Infantil, localizado na periferia do 

município de Fortaleza que funciona, desde 2008, em um prédio adquirido pela 

prefeitura, cumprindo uma solicitação feita pela comunidade através do orçamento 

participativo. 

O prédio é composto por seis salas de aula e outra dependência que é 

dividida entre: coordenação, almoxarifado e sala de planejamento, uma cozinha, um 

refeitório, uma lavanderia, três banheiros (um de adultos e dois para as crianças), 

um pequeno espaço livre e arborizado com alguns brinquedos de parque e um 

espaço coberto, denominado de pátio onde ocorrem as atividades coletivas. 

O prédio tem uma estrutura inapropriada para o funcionamento de um centro 

de Educação Infantil, pois além de espaços inadequados, não é bom seu estado de 

conservação. As salas são pequenas e com pouca ventilação, em especial as salas 

destinadas às turmas de creche nas quais muitas coisas são colocadas, dificultando 

a mobilidade, a autonomia, o conforto das crianças e a organização das atividades 

realizadas em sala. 

Neste sentido, vale ressaltar o que determinam os Parâmetros Básicos de 

Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil (2006), quando define os 

parâmetros funcionais e estéticos do ambiente interno. Dentre vários pontos 

descritos estão:  

 
A adaptação do mobiliário, dos equipamentos e do próprio espaço à escala 
da criança permite uma maior autonomia e independência, favorecendo o 
processo de desenvolvimento a partir de sua interação com o meio físico. 
Estantes acessíveis, com diversidade de materiais educativos disponíveis, 
bem como cadeiras e mesas leves que possibilitem o deslocamento pela 
própria criança, tornam o ambiente mais interativo e coerente à ideia de 
construção do conhecimento a partir da ação e da intervenção no meio 
(BRASIL, 2006, p. 28).  
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Além dos aspectos anteriormente mencionados, os Parâmetros Básicos 

de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil definem que a organização 

dos espaços internos deve ser estabelecida, em função das atividades realizadas e 

das interações desejadas. 

A instituição atende crianças de um a quatro anos de idade, distribuídas 

em nove turmas do Infantil I ao Infantil IV, sendo três turmas de período integral e 

seis em período semi-integral (manhã e tarde). Seu corpo docente compõe-se de 

cinco professoras efetivas e quatro professoras temporárias; os outros funcionários 

são: as quatro auxiliares de sala, três auxiliares de serviços gerais uma cozinheira e 

uma auxiliar de cozinha, dois vigias noturnos e uma coordenadora. 

A observação da rotina foi feita em uma sala do infantil IV, no período da 

tarde. Durante uma tarde, a rotina da sala foi acompanhada, usando como recursos 

para registro filmagem em câmera, foto e registros escritos.  

A rotina é um elemento necessário na organização do trabalho 

pedagógico, em uma instituição de Educação Infantil. Em seus estudos, Barbosa 

(2006) definiu a organização do ambiente, o uso do tempo, a seleção de propostas 

de atividades e a seleção e oferta de materiais como sendo elementos constitutivos 

das rotinas pedagógicas. Constatou, no entanto, que, em muitas instituições de 

Educação Infantil, as rotinas são imprescindíveis, mas estão relacionadas à tradição 

social e educacional. Segundo esta visão, a rotina não implicava em uma 

intencionalidade pedagógica consciente do educador ou no coletivo do trabalho das 

instituições. Era constituída, principalmente, por “hábitos consolidados devido à 

inércia institucional, hábitos indiscutíveis, fruto da tradição e de um saber 

consolidado na prática” (BARBOSA, 2006, p. 116). 

Entretanto, é na perspectiva de entender a rotina como elemento 

dinâmico e estruturante da organização do trabalho pedagógico na Educação 

Infantil, que a descrevo. 

A rotina em sala estava estruturada dentro do planejamento da 

professora, a partir dos tempos que não podem faltar. Tempos que foram definidos 

com o direcionamento das Orientações curriculares para Educação Infantil (2011) do 

município de Fortaleza. Assim eram distribuídos: tempo de chegada, tempo de 

alimentação e higiene, tempo de roda de conversa, tempo do parque, tempo da roda 
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de leitura, tempo de jogos e brincadeiras, tempo de exploração e construção de 

conhecimento e tempo de saída.   

No tempo de chegada, as crianças entraram em sala e foram recebidas 

pela professora, guardaram suas mochilas com o material escolar em um local 

reservado para elas na sala e se dirigiram para se sentarem junto às mesas que são 

pequenas e estão dispostas em círculos, permitindo que as crianças se agrupem 

para conversarem e dividirem os brinquedos até que todos cheguem. A seguir, a 

professora deu um comando para que as crianças colocassem sobre sua mesa as 

agendas e o caderno de atividades de casa e fez as seguintes indagações: quem 

havia trazido esse material; quem havia feito a atividade de casa, quem não havia 

feito e por que. Vale ressaltar que no dia do acompanhamento da rotina da turma só 

compareceram doze crianças de vinte matriculadas. 

Depois a professora pediu para que se organizassem em círculo, 

sentados no chão, o que pareceu um tanto difícil, já que o espaço livre era bem 

limitado, devido ao tamanho da sala. Mesmo com pouco espaço livre disponível, um 

semicírculo foi organizado e a professora iniciou o tempo de roda de conversa em 

forma de uma acolhida com músicas e conversas a respeito das comemorações do 

natal, já que a data se aproximava.  

Neste momento, a maioria das músicas cantadas era natalina, e as 

conversas se relacionaram com o coral de natal que as crianças iriam apresentar. 

Logo após esse momento, veio o tempo da alimentação e higiene para o qual as 

crianças que queriam lanchar se organizavam numa fila para lavar as mãos e depois 

seguiam para o refeitório. Depois, foram levadas para o pátio da escola para 

participarem de uma acolhida coletiva com todas as turmas (essas acolhidas 

coletivas só aconteciam dois dias da semana: segunda e sexta). Geralmente eram 

cantadas músicas infantis pelas crianças e professoras, em um caraoquê musical; 

havia também contação de história e teatro de fantoche.  

Ao final da acolhida coletiva, as crianças retornaram à sala para continuar 

as atividades; neste momento se iniciava o tempo de exploração e construção do 

conhecimento que consistiu na escrita pelas crianças do seu e nome e de uma 

atividade dirigida no livro didático da coleção Buriti, adotada pela prefeitura Municipal 

para a Educação Infantil. Logo em seguida, ocorreu o recreio (tempo do parque) e 
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as crianças foram liberadas para o parque durante vinte minutos, enquanto a 

professora fazia um lanche. 

No tempo do parque, as brincadeiras eram livres, e, enquanto brincavam, 

as crianças eram observadas por auxiliares de salas e funcionários dos serviços 

gerais que só interferiam nos momentos de perigo e de conflitos entre elas. Ao final 

do recreio, foram tomar água e regressaram à sala junto com a professora, 

retomando as atividades em sala. A seguir, houve o tempo de relaxamento, 

organizado da seguinte forma: a professora pediu que as crianças se sentassem, 

baixassem as cabeças, em seguida apagou a luz da sala e colocou uma música 

tranquila para se acalmarem e diminuir a agitação causada pelas brincadeiras de 

movimentos no parque5.  

O momento do relaxamento foi encerrado e as crianças tiveram uns 

minutos de descontração e conversas entre elas, enquanto a professora organizou 

algumas coisas em sua mesa e retirou do armário um livro, anunciando que em 

seguida iria contar uma história (tempo de roda de leitura), pedindo que as crianças 

formassem um círculo, sentadas no chão. Estas, já habituadas à rotina, em pouco 

tempo se organizaram num circulo de forma que incluísse a professora sentada em 

uma cadeira, ficando assim, em um plano mais elevado em relação a elas. 

A professora de início sondou junto às crianças sobre o que elas achavam 

a respeito do que falaria a história, usando com apoio as ilustrações da capa do 

livro. Uma criança disse que falava sobre as brincadeiras da menina, referindo-se ao 

desenho que tinha na capa; outra que falava dos animais e árvores; outras crianças 

concordaram com os colegas balançando a cabeça em confirmação e os demais 

ficaram observando. 

O livro6 era uma edição de capa dura com um material e impressão de 

boa qualidade que narrava uma história, usando texto curto de no máximo duas 

linhas em cada página, em uma letra impressa de forma razoavelmente legível 

acompanhada por ilustrações. Estas e o texto escrito eram grafados em um plano de 

fundo branco, havendo um predomínio de cores em tons cinza, marrom e escuro nos 

seus desenhos, em especial a cor preta.   

                                                           
5 Quando usei o termo parque é porque realmente havia brinquedos, como: escorregadores, balanços 
e túnel, na área destinada ao recreio.  
6 O título do livro é: Aprendendo com meus amigos, texto e ilustração de Taro Gomi numa edição de 
2010. 
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Como não houve mais nenhuma opinião, a professora iniciou a leitura 

lendo o título da história e o nome do autor e deu continuidade à narrativa. Ela fez a 

leitura com o livro virado para as crianças, para que estas acompanhassem o que 

era lido no texto e as ilustrações. À medida que ocorria a leitura, algumas crianças 

intervieram fazendo comentários sobre alguma parte da história, associando a algo 

que conheciam ou ouviram falar. Mas a maioria apenas ouvia e como o espaço era 

muito apertado, buscavam posições mais confortáveis, por exemplo: deitados, 

escorados nas cadeiras próximas e nos colegas, para continuar ouvindo a leitura.  

Ao final da leitura foi aberto um momento de entendimento e discussões 

sobre a narrativa. A professora abriu a discussão dizendo que a história mostrava 

que aprendemos muito com os outros, em especial com os nossos amigos, e 

perguntou o que eles achavam e se concordavam. As crianças não fizeram 

comentários de entendimento sobre a mensagem. Suas falas relataram as ações 

realizadas pelo personagem da narrativa e suas respostas estavam mais 

relacionadas ao que observaram nas ilustrações: “- ela aprendeu a correr com o 

vento, a pular com o canguru, ao rolar no chão com o cachorro...,” - diziam as 

crianças, deixando claro que, mais que o texto escrito, as imagens lhe haviam 

possibilitado maior entendimento da narrativa. Enquanto a professora esperava que 

as crianças despertassem para a mensagem transmitida pela leitura, as crianças 

estavam interessadas na aventura e liberdade que o personagem experimentava, ao 

vivenciar as ações de aprendizagem que pareciam mais brincadeiras com amigos do 

uma forma de aprender coisas. 

Foi possível perceber que o ato de ler da professora para as crianças 

tinha uma clara intenção pedagógica com objetivos estabelecidos. Tal intenção 

estava vinculada à tradicional função pedagógica que a literatura infantil foi levada a 

assumir com a educação, desde o início de seu surgimento. Quanto aos objetivos, 

eles foram pensados em razão desta função, pois a leitura, naquele momento, 

visava à aprendizagem de valores morais de convivência e ao desenvolvimento da 

linguagem oral. 

Seguindo a rotina do dia, logo após o tempo de leitura, as crianças foram 

conduzidas ao refeitório para mais uma refeição e ao terminarem a alimentação 

foram orientadas a retornarem à sala na qual teriam um tempo de 20 a 25 minutos 

de brincadeiras com jogos e brinquedos da sala até chegar o momento de 
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retornarem para casa. Geralmente eram os tempos de saída e de chegada que as 

crianças dispunham para se envolverem com os jogos pedagógicos: de encaixes, de 

lego, quebra-cabeça e as brincadeiras que eram mais livres, já que as crianças as 

organizaram entre elas. 

Ao observar a rotina do Infantil IV, constatei que as rotinas de sala eram 

planejadas a partir da rotina da instituição escolar como um todo, que era pré-

definida e organizada, de forma a priorizar e facilitar o trabalho dos adultos. Ainda 

que a professora tivesse a liberdade de estender ou reduzir os tempos de cada 

atividade, percebi que não havia nenhuma participação das crianças na elaboração 

e execução da rotina.  

Assim, embora a instituição supostamente cumpra sua função 

educacional, não percebi na escola uma consciência, nem individual, nem coletiva 

de organizar todas as estruturas de funcionamento escolar centradas na criança. De 

forma ainda bastante enraizada, é a cultura do adulto que define as formas como a 

criança deve ser educada nas instituições infantis – o currículo, as práticas 

educacionais, as relações e a organização das rotinas, tudo é pensado pela ótica do 

adulto. Na tentativa de romper com a centralização na perspectiva do adulto na 

organização do trabalho pedagógico nas instituições de Educação Infantil, as 

Diretrizes Nacionais Curriculares para Educação Infantil (2009) orientam que o 

planejamento curricular deve ter a criança como centro da organização das práticas 

pedagógicas, sendo esta considerada sujeito histórico e de direitos. Sobre isso, 

argumenta Oliveira (2010):  

 
Face a essa visão de criança, o desafio que se coloca para elaboração 
curricular e para sua efetivação cotidiana é transcender a prática 
pedagógica centrada no professor e trabalhar, sobretudo, a sensibilidade 
deste para uma aproximação real da criança, compreendendo-a do ponto 
de vista dela, e não do ponto de vista do adulto (OLIVEIRA, 2010, p. 6).    

 

4.2 As Perspectivas da Professora e das Crianças sobre as Ilustrações dos 
Livros de Literatura Infantil 

 

A professora que participou da pesquisa tinha 60 anos de idades e era 

solteira. Nasceu no município de Fortaleza no ano de 1954, formou-se em 

Pedagogia pela Universidade do Vale do Acaraú entre os anos de 2001 a 2003 e se 

especializou em Psicopedagogia (não revelou a instituição em que cursou nem o 
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ano de conclusão) e sempre se interessou em manter sua formação continuada, 

participando de palestras, seminários e cursos na área da Educação Infantil: 

“brincadeira é coisa séria” e “alfabetizar e letrar” (cursos de curta duração). 

Com 30 anos de experiência no magistério, revelou que há 25 anos atua 

na Educação Infantil, atualmente em turmas de Infantil IV. Embora tenha trabalhado 

alguns anos em instituições de ensino privado, há 13 anos é professora efetiva com 

carga horária de 200h/a no município de Fortaleza e trabalha a um ano no Centro de 

Educação Infantil, onde atualmente leciona. 

Nessa instituição, a professora é responsável por duas turmas de infantil 

IV (manhã e tarde). A turma que participou da pesquisa foi a do período da tarde, 

que teve sua rotina acompanhada durante uma tarde e na qual foram selecionadas 

as quatro crianças que participaram das entrevistas. A turma é formada por vinte 

crianças matriculadas, a maioria com idade de cinco anos na época em que a 

pesquisa foi realizada, registrando-se uma frequência diária de 16 a 18 crianças.   

A sala em que a turma estava era bem pequena, com pouca ventilação 

vinda de um jardim de inverno dentro da sala e de um ventilador de parede. O pouco 

espaço na sala era um grande entrave à mobilidade das crianças, da professora e a 

disposição do mobiliário era fixa em relação aos seus lugares. Somente as cadeiras 

e mesas que eram feitas de plástico podiam ser movidas, geralmente, para serem 

empilhadas em algum canto da sala para realização de uma atividade mais livre com 

as crianças (os jogos cantados, as rodas de músicas com a bandinha, etc.). 

Compreendendo a sala de aula como um espaço educativo e elemento curricular, 

Zabalza (1998) nos mostra que, 

 
Um dos aspectos básicos do espaço é justamente que, de alguma maneira, 
constitui um indicador claro da ideia educativa daqueles que são 
responsáveis pelo seu projeto e organização. Nesse sentido, a 
responsabilidade vai desde a administração educativa (que dita as normas 
para a construção dos prédios escolares) até os arquitetos que constroem 
e, logicamente, os professores(as) na medida em que tomam as decisões 
que afetam a sua distribuição, equipamento e utilização (ZABALZA, 1998, p. 
248).  

 

Destacando o papel do professor na organização do espaço educativo, 

Zabalza (1998) argumenta que,  

 
Para uma adequada organização do espaço da sala de aula e um projeto 
ideal do ambiente de aprendizagem, é fundamental que o professor (a) 
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exerça um papel ativo em todo o processo que envolve a organização e que 
começa com a concretização das intenções educativas e do método ou 
métodos de trabalho que irá utilizar, já que isto irá incidir diretamente na 
tomada de decisões para o planejamento e a posterior organização do 
espaço (ZABALZA, 1998, p. 261).   

 

Em um armário de ferro, ficava a maioria do material pedagógico e em 

uma estante de ferro eram organizados os brinquedos e os jogos pedagógicos de 

forma que os que ficavam nas prateleiras mais baixas estavam ao alcance das 

crianças; no entanto, eram estabelecidos momentos na rotina para as brincadeiras 

com eles. Os livros didáticos utilizados pelas crianças encontravam-se empilhados 

em mesas por não caberem no armário; havia duas lousas na sala e eram usadas 

como murais. A decoração da sala era exagerada no que se refere ao uso e à 

quantidade de cores no ambiente, além de ser organizada de maneira 

desarmoniosa, causando certa poluição visual. Fiquei com a impressão de que todo 

o material exposto estava ali só para dar apoio didático à professora.  

Na sala havia, também, um pequeno acervo de livros de literatura infantil. 

Estes ficavam expostos, alguns, em um mostruário fixado na parede, e outros, em 

uma caixa de papelão confeccionada em forma de cesta, colocada sobre uma 

cadeira.  

Por meio da análise documental, consegui catalogar uma quantidade de 

46 livros; aproximadamente uns 40 livros estavam em bom estado de conservação, 

embora se percebesse que já tinham sido bastante manuseados. Os 06 livros 

restantes encontravam-se deteriorados pelo tempo de uso e a manipulação. Alguns 

rasgados, faltando páginas, sem capas, não possibilitando sequer uma tentativa de 

restauração.   

Ao analisar os livros por conteúdo temático, constatei que a maioria deles 

versava sobres histórias de animais (8 livros), havendo uma mesma quantidade 

sobre os aspectos sociais da infância (8 livros); sobre o folclore  brasileiro e cultura 

popular (7 livros); sobre a natureza, meio ambiente e ecologia (5 livros), livros sem 

texto (5 livros), poesias, poemas e rimas (4 livros); contos de fadas (2 livros), 

fantasia e aventura (2 livros); aprendizagem formal (2 livros), livros temáticos: família 

(2 livros), situações do cotidiano (1 livro). A tabela 1, a seguir, apresenta a 

categorização dos livros infantis da sala de Infantil IV. 
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Tabela 1 - Categorização dos livros infantis da sala de Infantil IV 

Conteúdos temáticos dos livros Quantidades 

Livros temáticos: histórias de animais 8 

Aspectos sociais da infância: solidão, 

preconceito, solidariedade, deficiência, 

amizade  

8 

Folclore brasileiro e cultura popular 7 

Meio ambiente e ecologia 5 

Livros sem texto 5 

Poesias, poemas e rimas  4 

Contos de fadas 2 

Fantasia e aventura 2 

Aprendizagem formal 2 

Livros temáticos: família 2 

 Livros de humor: situações do cotidiano  1 

Total 46 

  Fonte: elaborado pelo autor 

 

Foi observado que poucos livros faziam referência a situações do 

cotidiano ou da família, apresentando personagens humanos (crianças, pais, outros 

familiares). No entanto, havia um número maior de livros tratando de aspectos 

sociais da infância, como: solidão, preconceito, solidariedade, deficiência (inclusão), 

amizade e de meio ambiente e ecologia tema bastante pertinente à condição 

humana, à educação e à sociedade atual.  

A análise da entrevista feita com a professora revelou alguns aspectos a 

serem considerados no uso da literatura infantil, nas turmas de Educação Infantil. 

Utilizei nesta pesquisa três aspectos para análise: o critério da escolha dos livros; a 

forma de mediação entre a criança e o livro infantil e a relação que a professora 

estabelecia entre o texto escrito e as ilustrações ao ler para as crianças.  

Segundo a professora, o critério que usava para a escolha dos livros era a 

idade das crianças. Em sua fala, deixou claro ser seu único critério: então para essa 

faixa etária meu critério de escolha é a idade. No momento só a idade. Certamente, 

a idade da criança deve ser considerada na escolha dos livros, contudo, não pode 
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ser o único critério, nem o mais importante a ser contemplado: há outros aspectos 

que, segundo Cademartori (2010), são considerados pelo próprio autor na produção 

do gênero infantil:  

 
O autor escolhe uma forma de comunicação que prevê a faixa etária do 
possível leitor, atendendo seus interesses e respeitando suas 
potencialidades. A estrutura e o estilo das linguagens verbais e visuais 
procuram adequar-se às experiências da criança. Os temas são 
selecionados de modo a corresponder às expectativas dos pequenos, ao 
mesmo tempo em o foco narrativo deve permitir a superação delas. Um 
texto redundante, que só articula o que já é sabido e experimentado, pouco 
tem a oferecer (CADEMARTORI, 2010, p. 16).  

 

Já segundo Teberosky e Colomer (2003), para a seleção da biblioteca de 

sala de aula pode-se fazer uso, na reunião de um acervo, da seguinte tipologia:  

 
Abecedários – são livros atuais que prolongam a tradição histórica do 
material escolar; 
Livros de poemas e cancioneiros – recompilações de rimas, canções ou 
estrofes poéticas, sejam elas populares ou de cunho novo;  
Contos – um texto breve, amiúde jocoso ou terno, com animais como 
protagonistas majoritários e com profusão de ilustrações; 
Adaptações de histórias tradicionais – tiradas e resumidas de um relato 
tradicional oral; 
Quadrinhos – livros geralmente em formato grande e com bela 
apresentação, unindo a narrativa visual e textual, com predominância da 
primeira; 
História sem palavras – histórias visuais nos quais se narra apenas 
através da ilustração;  
Pop Up ou livros-jogo – construções de papel com pouco ou nenhum 
texto, permitindo o manuseio lúdico do objeto narrativo; 
Documentos ou livros de conhecimentos – que a criança conheça 
diferentes aspectos da realidade artística, cientificas, técnica, etc. 

(TEBEROSKY E COLOMER, 2003, p. 154-155). 

 

Assim, o que as autoras nos sugerem, é que ao desenvolver um ambiente 

adequado e rico para o contato da criança com a literatura infantil e outras formas de 

escritos deve-se levar em consideração: a variedade dos portadores e suportes 

escritos, o tipo de linguagem escrita, a organização do espaço físico e a qualidade 

da mediação entre a criança e o ambiente de cultura escrita (TEBEROSKY; 

COLOMER, 2002). 

No caso da análise realizada, foram observadas mais especificamente as 

estratégias estabelecidas pela professora para que as crianças tenham contato com 

livros de literatura infantil. Pude constatar que havia duas formas básicas: o 
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momento de fazer a leitura oral para as crianças e o momento do manuseio dos 

livros feitos pelas crianças.  

O momento de fazer a leitura oral para as crianças era geralmente 

definido no planejamento semanal com livros escolhidos pela professora, que fazia 

uso de um livro durante a semana toda: "Até porque eu conto uma história na 

segunda e passo a semana toda nela. Na sexta-feira eu termino com uma 

dramatização. Cada dia eu conto de uma forma, um dia reconto, outro dia a 

ilustração da história, outro dia interpretação dos personagens e por aí vai" 

(informação verbal). “Na roda de história,” era organizada e feita a leitura pela 

professora como foi descrito anteriormente na rotina.  

Quanto ao manuseio dos livros pelas crianças, ocorria principalmente nos 

tempos de atividades livres ou dirigidas ou após a realização de alguma outra 

atividade. Assim se confirmou na fala da professora:  

 

Geralmente eu faço logo após o repouso. Eles voltam do recreio fazem o 
relaxamento, então aproveito esse momento que descansaram a cabeça. 
Eles vão e pegam o livro, a vontade deles, no cantinho. [...] eles têm esse 
momento espontaneamente de ler o livro que escolherem e em outro 
momento, tenho no planejamento uma história certa para contar. 

 

A presença do livro infantil na sala se justificou pela necessidade gerada 

por certas situações, em atividades dirigidas (por exemplo, aprender a compartilhar 

brinquedos, ter acesso a algumas histórias que tratam de aprendizagem formal) ou 

ora como forma de preenchimento de tempo, entre atividades definidas na rotina.  

Constatei que, na escola investigada, a função pedagógica da literatura 

infantil ainda se sobrepunha de forma marcante em relação a sua condição literária 

e que sua presença na escola era justificada mais por uma intenção educativa do 

que por seu valor de arte que pode despertar na criança uma sensibilidade artística 

e crítica, no decorrer de sua aprendizagem. 

Para Coelho (2000), esta via de mão dupla, em que se encontra inserida 

a literatura infantil, está sempre em discussão entre estudiosos da literatura infantil.  

 
No entanto, se analisarmos as grandes obras que através dos tempos se 
impuseram como “literatura infantil”, veremos que pertencem 
simultaneamente a essas duas áreas distintas (embora limítrofes e, as mais 
das vezes, interdependentes): a da arte e a da pedagogia. Sob esse 
aspecto, podemos dizer que, como objeto que provoca emoções, dá prazer, 
ou diverte e, acima de tudo, modifica a consciência de mundo do leitor, a 
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literatura infantil é arte. Sob outro aspecto, como instrumento manipulado 
por uma intenção educativa, á ela se inscreve na área da pedagogia 
(COELHO, 2000 , p. 46). 

Já Cademartori (2010) diz que: 

 
Tradicionalmente a literatura infantil apresentou, por determinação 
pedagógica, um discurso monológico que pelo caráter persuasivo, não abria 
brechas para interrogações, para o choque de verdades, para o desafio da 
diversidade, tudo se homogeneizando numa só voz. No caso, a do narrador 
(CADEMARTORI, 2010, p. 25). 

 

As autoras Lajolo e Zilberman (2007) afirmam que historicamente ocorreu 

um processo de evolução, em relação à literatura infantil como arte,  

 
Apesar de ser um instrumento usual de formação da criança, participando, 
nesse caso, no mesmo paradigma pragmático que rege a atuação da 
família e da escola, a literatura infantil equilibra – e, frequentemente, até 
supera – essa inclinação pela incorporação ao texto do universo efetivo e 
emocional da criança. Por intermédio desse recurso, traduz para o leitor a 
realidade dele, mesmo a mais íntima, fazendo uso de uma simbologia que, 
se exige para efeito de análise, a atitude decifradora do intérprete, e 
assimilada pela sensibilidade da criança (LAJOLO; ZILBERMAN, 2007, p. 
20). 

 

As autoras abordam pontos importantes desta dupla função exercida pela 

literatura infantil; todavia, devo ressaltar que tanto o caráter literário quanto o 

pedagógico precisam ser cultivados no meio escolar, sem que um seja mais 

valorizado que o outro ou mesmo usados como instrumentos de manipulação.     

Quando dirigi à professora a pergunta sobre que tipo de relação 

estabelecia entre o texto escrito e imagem, ao ler para as crianças, analisei por meio 

de suas respostas a função que atribui às ilustrações, isto é, se elas podem figurar 

como linguagem principal de um livro.  

Na perspectiva da professora a função das ilustrações dos livros de 

literatura infantil é permitir à criança maior entendimento da história, ajudar no 

desenvolvimento da linguagem oral e da imaginação. Em sua fala afirmou:  

 
A função das ilustrações é para que eles entendam melhor. Por isto que 
gosto de história com desenhos grande e poucas palavras. Eu acho que 
com a ilustração eles podem até criarem a história deles mesmo. Então a 
imagem é importante nesta faixa etária que trabalho. [...] Acho importante a 
imagem, até porque eles entendem do jeito que querem, aí leva ao 
desenvolvimento da linguagem oral, da imaginação com as figuras ali no 
livro (informação verbal)7.  

 

                                                           
7 Entrevista realizada, em 20/10/2014, com a professora que participou da pesquisa. 
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Analisando a fala da professora, percebi que atribui à ilustração um papel 

complementar ao texto, para torná-lo mais acessível à compreensão da criança e 

que por meio de seu entendimento irá expressá-lo no uso da fala, aprimorando 

assim, a linguagem oral e a imaginação. 

Segundo Passo (2008), “a ilustração deve ser vista como um elemento 

primordial dentro dos livros infantis. Auxiliando na formação de leitores e 

contribuindo no processo de aquisição de leitura e escrita” (p. 15). 

Para Coelho (2000), a relação imagem/texto tem valor bem mais 

abrangente, em que a imagem fala tanto quanto a palavra, no sentido de possibilitar 

a criança: 

 
Na estruturação de seu mundo interior, no desenvolvimento da capacidade 
de percepção, na comunicação entre a criança e a situação proposta pela 
narrativa, na concretização de relações abstratas que, só através da 
palavra, a mente infantil teria dificuldades em perceber, pela força com que 
toca a sensibilidade da criança, permitindo que fixe as sensações ou 
impressões que a leitura deve transmitir, na estimulação e enriquecimento 
da imaginação infantil e em ativar sua potencialidade criadora (COELHO, 
2000, p. 197-198).   

 

Como mencionei anteriormente, de acordo com a fala da professora, a 

ilustração representava uma presença complementar ao texto, para ela a ilustração 

só poderia figurar como linguagem no livro infantil quando atribuísse significado à 

escrita: "a ilustração, aí é tudo, mas torno a repetir dentro da faixa etária deles é 

possível acontecer isso, da ilustração influenciar muito no desenvolvimento da 

linguagem oral deles" (informação verbal)8. 

Mesmo quando questionada sobre o livro para criança sem texto/livro de 

imagem, sua compreensão era no sentido de que a criança era capaz de criar sua 

própria história por meio da ilustração, mas ressaltou que era necessário que 

estivesse em uma determinada faixa de idade, pois dessa forma influenciaria no 

desenvolvimento da linguagem oral. 

Com base na literatura pesquisada, a perspectiva da professora mostrou 

que tanto a utilização da literatura infantil, como sua compreensão sobre a relação 

entre ilustração e escrita no livro infantil, estava ainda bastante ligada à função 

pedagógica exercida por este gênero literário na escola.  

                                                           
8 Entrevista realizada, em 20/10/2014, com a professora que participou da pesquisa. 
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As entrevistas com as crianças foram realizadas individualmente em 

ambiente fora de sala aula com a participação de quatro crianças9 com idade entre 5 

anos e 5 anos e seis meses. No decorrer das entrevistas, foram reveladas 

capacidades bem surpreendentes sobre a compreensão delas relacionadas ao uso 

da escrita e da ilustração, quando tinham acesso aos livros infantis. A princípio, 

constatei que a relação estabelecida pelas crianças com os livros era prazerosa e de 

confiança, havia uma curiosidade natural em manuseá-los e um interesse na 

descoberta do que poderiam revelar. 

A entrevista geralmente começava com uma breve explicação para a 

criança do que iria ser perguntado a ela. Oferecido dois livros de literatura infantil: 

um livro com ilustração e texto e um sem texto10 e solicitado que os folheassem. Em 

seguida, fiz as seguintes perguntas: em quais destes livros podemos ler uma 

história? Durante a leitura de uma das histórias para criança, perguntei, onde estou 

lendo? Como você sabe? Num momento seguinte, perguntei se no livro só com 

imagens era possível ler uma história? No caso de uma resposta negativa, solicitei 

que a criança imaginasse uma história olhando para as figuras. 

As duas primeiras crianças (A e B) entrevistadas aceitaram que eu lesse 

um dos livros para elas, já as duas últimas (C e D), preferiram fazer as leituras e, 

assim, as perguntas foram feitas com base nas mesmas. 

Quando perguntei “em quais destes livros podemos ler uma história?”, a 

criança B optou por escolher o livro sem texto: a criança A respondeu que nos dois 

livros era possível ler uma história. Já as crianças C e D, embora não tenham 

respondido diretamente à questão, deixaram claro, durante as leituras que fizeram 

dos livros, que tinham essa compreensão. Como exemplos, incluí trechos das 

entrevistas:  

Criança B 

Entrevistadora: em quais destes livros podemos ler uma história? 

Criança B: a criança apontou um dos livros e disse: aqui (era o livro só 

com ilustração). 

Entrevistadora: nesse outro aqui eu não posso ler uma história? 

(referindo-me ao livro com ilustrações e texto). 

Criança B: não. 

                                                           
9 Serão aqui denominadas como A, B, C e D. 
10 Os livros usados foram: “A pata” (2008), texto de Mary França e ilustrações de Lucas França e 
“Zuza e Arquimedes” de Eva Furnari.  
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Criança A  

Entrevistadora: e aqui eu não posso ler? (Referindo-me ao livro sem 

texto). Criança A: pode, nos dois.  

Entrevistadora: nos dois livros eu posso ler uma história? 

Criança A: pode, balançado de cabeça em confirmação. 

Criança C 

Entrevistadora: onde você está lendo essa história? 

Criança C: aqui, aqui e aqui. (passando as páginas do livro se referindo 

as ilustrações). 

Entrevistadora; aqui onde? 

Criança C: a areia, a perna do elefante (apontando as ilustrações no 

livro). 

Criança D 

Entrevistadora: será que a gente pode ler uma história aqui? (no livro com 

texto) 

Criança D: balançou a cabeça em confirmação 

Entrevistadora: você acha que neste livro pode contar uma história? 

Criança D: pode. É só olhar para cá (Apontando para as ilustrações do 

livro). 

As respostas afirmativas das crianças expressaram a certeza de que nos 

livros havia algo para ser contado a elas ou que havia alguma história que elas 

mesmas poderiam contar. Demostraram assim, confiança na relação que criaram 

com a literatura infantil, uma relação que reflete a forma como, este gênero, deve ser 

apresentado à criança e como pode ser positivo, no sentido, tanto de desenvolver o 

gosto pela leitura, como mais tarde, o de compreender a literatura como uma forma 

de arte.  

No caso do contato da criança com a literatura infantil ocorrer na escola é 

reponsabilidade do professor promovê-lo de forma mais agradável e prazeroso. 

Neste caso, ele desempenhará o papel de leitor para criança. 

Segundo Teberosky e Colomer (2003), esta é uma das funções do 

professor ao mediar à relação entre a criança e a literatura infantil, e ela ocorre mais 

efetivamente:  

 
Quando o professor realiza a leitura em voz alta, a criança aprende a 
participar como audiência, por que escutar ler não é algo passivo. [...] Ao 
contrário, deve fazer com que as crianças “entrem” no mundo do texto, que 
participem da leitura de muitas maneiras: olhando as imagens enquanto o 
professor ler o texto, aprendendo a reproduzir as respostas verbais, 
imitando o escutado anteriormente, memorizando histórias, incorporando 
traços linguísticos dos discursos escritos. [...] Interagir com textos escritos, 
através da mediação do adulto que lê em voz alta. É um processo de 
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aprendizagem novo para a criança, é adentrar em território desconhecido 
para explorar novas formas de linguagens (TEBEROSKY; COLOMER, 
2003, p. 126-27). 

 

Durante a leitura feita para as crianças, suas respostas às questões: 

“onde estou lendo?”, “como você sabe?” eram apoiadas na escrita. Para elas só era 

possível ler algo no texto, “nas letras”. Este fato não significa que as crianças não 

entendem a possibilidade de se contar uma história a partir das ilustrações: a 

compreensão delas era a de que, para ler, as letras eram imprescindíveis, 

principalmente quando algo era lido para elas. Seguem trechos das entrevistas 

como exemplo: 

Criança A 

Entrevistadora: nesse livro, onde estou lendo? (livro com texto) 

Criança A: aponta para a parte do livro onde tem texto e diz: aqui. 

Entrevistadora: aqui tem o que para que eu leia?  

Criança A: letras. 

Criança B 

Entrevistadora: onde estou lendo isto que acabei de dizer? (referindo-me 

à história do livro com texto). 

Criança B: na letra. 

Entrevistadora: por que, esse livro tem letras? 

Criança B: sim. 

Entrevistadora: e esse aqui (referindo-me ao livro sem texto), tem letras? 

Criança B: não. 

Criança C 

Entrevistadora: onde você está lendo? Aqui tem letras para você ler?   

Criança C: aqui. I, p, t, h, 7, j, a, f, g, t, 1, 8, o. (ao dizer os nomes das 

letras e números, a criança apontava na folha do livro na qual havia um 

pequeno texto introdutório do livro de imagens). 

Entrevistadora: aqui tem alguma letra para ler? (apontando para as 

gravuras). 

Criança C: não, é aqui que ler (apontando para folha do livro que tinha o 

texto). 

Criança D 

Entrevistadora: nesse aí, você acha que pode contar uma história?  

Criança D: posso. É para olhar para cá, ô (falou, passando o dedo onde 

havia texto). 

Entrevistadora: mas... o que isto aí que você está dizendo? 
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Criança D: é ratinho e o elefante. Mas o que é isso? (insistiu a 

entrevistadora apontando para o texto). Palavras (respondeu a criança). 

Entrevistadora: aqui você vai ler a história? (apontando para o texto) 

Criança D: é. 

Quando perguntei as crianças “se no livro de imagem era possível contar 

uma história”, somente a criança B não soube responder: porém deixou claro saber 

que naquele livro não havia letras (ver trecho do diálogo citado anteriormente). As 

demais crianças (A, C, D), mesmo que buscassem na escrita o apoio para que fosse 

possível contar a história, suas respostas deixaram claro que elas faziam uso das 

ilustrações como linguagem principal dos livros, tanto para compreenderem as 

histórias ali narradas, como para fazerem suas leituras. Para maior compreensão 

seguem trechos das entrevistas: 

Criança A 

Entrevistadora: e nesse aqui eu não posso ler? (referindo-se ao livro sem 

texto).  

Criança A: pode, nos dois.  

Entrevistadora: nos dois livros eu posso ler a história?  

Criança A: pode (balançado a cabeça em confirmação). 

Criança B 

Entrevistadora: onde é que estou lendo isto que estou te contando da 

história?  

Criança B: sem resposta 

Entrevistadora: o que tem no livro para eu ler e saber o que está 

acontecendo na história?  

Criança B: não tem letras. 

Entrevistadora: e onde é que estou lendo está história para você? 

Criança B: sem resposta. 

Entrevistadora: e esse livro aqui (referindo-se ao livro sem texto), tem 

letras? 

Criança B: não. 

Criança C 

Entrevistadora: onde você está lendo essa história?  

Criança C: aqui, aqui e aqui. (passando as páginas do livro se referindo 

às ilustrações). 

Entrevistadora: aqui tem alguma letra para ler? (apontando para as 

gravuras) 

Criança C: não, é aqui que ler. (apontando para folha do livro que tinha o 

texto escrito). 

Criança D 
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Entrevistadora: você acha que neste livro pode contar uma história? 

Criança D: pode. É só olhar para cá (apontando para as ilustrações do 

livro). 

Entrevistadora: há alguma letra aqui para ler? 

Criança D: balançou a cabeça em negativa. 

Entrevistadora: e como é que a gente sabe que pode ler a história? 

Criança D: é por que está fazendo isto aqui (apontando os desenhos no 

livro) e aí conta. 

Entrevistadora: e o que é isto aqui que tem para contar? (referindo-se às 

ilustrações). 

Criança D: o jacaré (apontando o desenho do livro). 

      No momento em que solicitei que as crianças “imaginassem uma história 

olhando para as figuras”. Somente as crianças C e D fizeram suas leituras, as 

crianças A e B se recusaram informando que não sabiam. No entanto, quando foi 

perguntado algo a respeito das gravuras dos livros, elas respondiam. Segue trecho 

das entrevistas como exemplo:  

Criança A 

Entrevistadora: o que o pardal está fazendo para ele (cachorro)? 

Criança A: cantando. 

Entrevistadora: o que aconteceu com eles dois? 

Criança A: ficaram amigos. 

Ao terminar a leitura da história, a entrevistadora pergunta à criança se 

ela pode contar a história de um dos livros à escolha dela. 

Criança A: não, não, eu não sei contar. 

Entrevistadora: olhe bem direitinho e veja se consegue contar. 

Criança A: folheia o livro, mas continua dizendo que não sabe contar. 

Criança B 

A entrevistadora pergunta à criança sobre a história do livro sem texto. 

Entrevistadora: o que você acha que tem dentro do baú? 

Criança B: bicho. 

Entrevistadora: e agora, é bicho? (ao vira a página do livro). 

Criança B: mulher. 

Entrevistadora: e o que ela está fazendo? 

Criança B: fingindo. 

Criança C 

Criança C: não deu resposta e anunciou que iria ler o outro livro (sem 

texto). 
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Entrevistadora: posso ler o título para você? 

Criança C: a caça ao tesouro (antecipando-se, a criança passou o dedo 

indicador por cima do que estava escrito e criou o título da história que iria contar em 

seguida. À medida que passava as páginas, a criança foi criando sua história por 

meio das ilustrações do livro). 

"Era uma vez um cara que estava andando num rio especial. Aí, ele 

encontrou o maior tesouro do mundo. Quando ele abriu, era um bicho que bateu na 

cara dele. Está vendo ô? Tu viu que estava roxo na cara dele? ..." (informação 

verbal)11. 

Criança D 

Entrevistadora: o que foi que o jacaré fez aqui? (começou a fazer 

perguntas sobre as ilustrações na tentativa de fazer a criança a criar sua 

história).  

Criança D: ele veio assustar o menino e a menina. 

Entrevistadora: e depois, o que ele fez? 

Criança D: ele veio ver o que tinha na caixa. Ô, a menina se escondeu e o 

menino se escondeu. 

Entrevistadora: por que será que eles se esconderam? 

Criança D: se esconderam da pata. 

Entrevistadora: era uma pata de verdade? 

Criança D: era. O jacaré se escondeu, a menina se escondeu e o menino 

se esconde. 

 

      Estabelecendo um paralelo entre as perspectivas da professora e das 

crianças, pode-se constatar que o entendimento desta supera o da professora no 

sentido de atribuir à literatura infantil sua função literária e seu valor como arte. Para 

a professora, a valor principal da literatura infantil é pedagógico e nos livros infantis, 

as ilustrações figuram como complemento ao texto, exercendo o papel de torná-lo 

mais claro ao entendimento da criança.  

                Para as crianças a imagem é uma linguagem que comunica significados. 

No entanto, estes significados não dependem somente das ilustrações: elas 

dialogam com o texto e com o conhecimento que as crianças têm do mundo. Assim, 

as ilustrações permitem que as crianças exerçam a liberdade de experimentarem 

experiências com outra forma de linguagem por meio dos sentidos.   

 

 

 

                                                           
11 Entrevista realizada com uma das crianças participantes da pesquisa. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As ilustrações são consideradas elementos atrativos no livro infantil, pois 

utilizam a imagem como elemento de comunicação universal que pode ser 

interpretada, independente do idioma no qual o livro foi criado. E por utilizar-se desta 

forma universal de comunicação, proporciona às crianças leituras prazerosas que, 

por meio do lúdico, instigam a imaginação, a capacidade criadora e a sensibilidade 

estética. Além disso, as ilustrações desempenham papel importante no processo de 

aprendizagem da leitura e escrita pelas crianças, na compreensão e estruturação de 

significados a respeito da realidade que as rodeia, porque a imagem pode transmitir 

emoções, sentimentos e estimular a imaginação, fornecendo experiências variadas 

ao leitor que lhes permitem ir além de suas vivências. 

Atualmente, o livro infantil, como um objeto produzido para a criança, 

chama sua atenção não só pelo conteúdo da narrativa, mas também pelas 

ilustrações. No contexto de uma literatura infantil de qualidade, estas são criativas, 

divertidas, revestidas de valor social, artístico e estético, podendo exercer o papel de 

linguagem principal, ao narrar uma história, como é o caso do livro de imagem. 

Como uma forma de linguagem comunicativa utilizada pela literatura 

infantil, as ilustrações têm na imagem o meio de possibilitar à criança uma pré-leitura 

do seu mundo, por meio da imaginação. Ao imaginar, ela compara o real com o 

fictício, extrapolando para um entendimento do mundo elaborado por ela e para ela, 

no sentido de se colocar como elemento participante da realidade que busca 

compreender.  

Neste sentido, o estudo aqui realizado, buscou compreender sob que 

perspectiva as ilustrações dos livros infantis eram vistas pelas crianças e 

professores da pré-escola, visando analisar como estes estabelecem a relação entre 

ilustração e escrita, nas narrativas dos livros infantis.  

Considerando o ponto de vista da professora, as ilustrações constituem 

representações da realidade em formas de gravuras, de desenhos que 

acompanham a escrita, permitindo à criança um maior entendimento das histórias 

narradas nos livros. Constatou-se, portanto, que ela atribui às ilustrações um papel 

complementar ao texto, tornando-o mais acessíveis à compreensão da criança. Para 
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ela, as ilustrações também podem contribuir para o desenvolvimento de sua 

linguagem oral e imaginação.  

Vale ressaltar que sua concepção sobre as ilustrações não inclui a 

percepção de conceder à imagem o valor da arte que une o criativo e o sensível em 

uma forma de linguagem. Não contempla, também, a compreensão de que as 

ilustrações se apropriam da imagem e possibilitam um sentido que extrapola o que 

as crianças vêm e leem. É nesta construção de sentido, que a imagem se torna 

artística, pois se vale da sensibilidade para ser compreendida e para conferir 

significados ao que expressa (RAMOS E NUNES, 2013).  

Nas concepções das crianças, as ilustrações constituem uma linguagem 

que lhes comunica significados por meio do sentido da visão, mas que as coloca 

diante de experiências novas de sentir, desejar, criar, desenvolver-se 

emocionalmente com outras formas de representações da realidade. As falas das 

crianças indicaram que, para elas, as ilustrações permitem que vivenciem uma 

experiência de leitura estética composta pelos elementos visuais presentes nas 

ilustrações (RAMOS E NUNES, 2013).  

Assim sendo, verificou-se que, embora não tenham verbalizado essas 

concepções, as crianças demonstraram compreensões a respeito das ilustrações 

mais avançadas que as da professora, pois as perceberam como uma linguagem 

que lhes comunicava significados, aguçava seus sentidos, suas emoções, sua 

imaginação e sua criatividade. Assim, para as crianças, as ilustrações dialogam com 

o texto escrito na construção do sentido.    

Diante desses resultados, é pertinente comentar o trabalho com o livro e a 

leitura na pré-escola necessita de uma ampliação de perspectivas, para além 

daquela voltada para o desenvolvimento da linguagem oral, aprendizagem da leitura, 

transmissão de conhecimentos e valores morais. Pois, considerando importância da 

literatura infantil como uma forma de produção de conhecimento humano, é possível 

“promover, intermediar, comentar, o valor e a dimensão existencial deste gênero 

literário como forma de oferecer a criança um tipo de informação e de recorte do 

mundo distinto daquele que consome diariamente” (CADEMARTORI, 2010, p.11).    

      Neste contexto, também é imprescindível que os professores 

desenvolvam a compreensão da “importância da ilustração nessa trama interativa 

que como num abraço entrelaça autor, criança e cultura, fazendo com que as 
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histórias saiam do papel e ganhem vida, passando a habitar a imaginação e o 

universo de seus leitores” (ZIMMERMANN, 2008, p. 137).  

    Vale ressaltar também, que os professores precisam ser estimulados a 

desenvolver tal compreensão, e a colocá-la em prática. Levanto a hipótese de que 

um dos fatores responsáveis pelo fato é a deficiência na formação para a docência 

na Educação Infantil. Caso tal deficiência exista, faz se necessário que sejam 

abertas discussões para incluir, em especial no currículo do curso de pedagogia, 

disciplinas que tratem o tema da literatura infantil de forma mais crítica, 

possibilitando aos professores superar a visão de que a literatura infantil deve ser 

utilizada apenas com objetivos pedagógicos.   
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA ABERTA COM AS CRIANÇAS 

 

Data: _____/_____/________ 

Local: ______________________________________________________________ 

Horário – Início_________ Término: __________ 

Nome do entrevistado: _______________________________________________ 

Turma a que pertence: ________________________________________________ 

 

a) Entrevista aberta com apenas duas perguntas pré-estabelecidas: em quais destes 

livros podemos ler uma história? Por quê? Durante a leitura de uma história, 

perguntar onde estou lendo? Como você sabe? 

b) Livro só de ilustrações, caso a criança diga que não pode ler no livro sem texto, 

pergunte: imagine uma história olhando bem direitinho para as figuras. 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM A 
PROFESSORA 

 

Data: _____/_____/_____ 

Local: _______________________________________________________ 

Horário – Início_________ Término: __________ 

Nome do entrevistado: __________________________________________ 

Turma de crianças pela qual é responsável: __________________________  

 

1. Diariamente você inclui na sua rotina momentos para leitura de história? Se não 

diariamente, com que frequência há estes momentos? 

2. De que forma são organizados os momentos de leitura? 

3. Em relação aos livros que são lidos para as crianças, usa algum critério de 

escolha? Quais? 

4. Os livros que você lê contemplam as diferentes linguagens? 

5. Em sua opinião. qual a função das ilustrações nos livros de literatura infantil? 

6. Durante o processo de leitura de livros que contêm textos e ilustrações, como as 

crianças reagem em relação às mesmas? 

7. É possível que as ilustrações figurem como a linguagem principal de um livro? 

8. Como você avalia as ilustrações da maioria dos livros que lê para as crianças? 

9. Qual é a relação que você compreende que deve ter entre as ilustrações e escrita 

no livro infantil? 
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APÊNDICE C - CARTA DE AUTORIZAÇÃO 

 

Senhores pais ou responsáveis venho por meio desta carta pedir a sua 

autorização para que seu filho (a):____________________________________ 

participe de uma entrevista realizada para uso em uma pesquisa sobre literatura 

infantil pela professora Francisca Janete Lopes, aluna da Universidade Federal do 

Ceará, na conclusão do curso de Especialização em Docência na Educação Infantil. 

 

Cordialmente agradece: 

 ____________________________________________  

 

 

 

 

 

 

ASSINATURA DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 

 

_______________________________________________________ 
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APÊNDICE D - QUESTIONÁRIO PARA A PARTICIPANTE DO ESTUDO PERFIL 
PESSOAL E PROFISSIONAL 

 

OBS: As informações deste questionário servirão para conhecimento prévio do perfil 

dos professores que participarão do referido estudo. Estes dados ficarão arquivados 

nos registros do pesquisador e não serão divulgados. Sua contribuição é muito 

importante para a condução do estudo proposto. Obrigada por sua participação! 

 

1 - Dados de identificação: 

Nome: ______________________________________________________________ 

Idade: ___________________ 

Anos Sexo: _______________  

Estado Civil: _______________ 

Local de Nascimento (cidade e estado): ______________________________ 

 

2 – Formação Profissional (Inicial e Continuada): 

Preencher os itens abaixo com as informações referentes à sua formação 

profissional: 

a) Nível de Escolaridade:________________________________________ 

b) Nome do Curso:_____________________________________________ 

c) Nome da instituição onde cursou : ______________________________ 

_________________________________________________________ 

d) Ano de início: ______________________________________________ 

e) Ano de conclusão: __________________________________________ 

f) Ensino Médio: _____________________________________________  

g) Ensino Superior: ____________________________________________  

h) Pós-Graduação: ___________________________________________  

i) Especialização: __________________________________________ 

j) Mestrado: _______________________________________________  

k) Doutorado: ______________________________________________  

l) Cursos de curta duração (a partir de 40 h/a): ____________________ 

_______________________________________________________  

m) Cursos de curta duração na área da Educação Infantil (a partir de 40 h/a): 

_____________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

2.1 - Você costuma participar de seminários, palestras e cursos na área da 

Educação?  

(   ) Sempre  (   ) Às vezes   (   ) Raramente 

 

2.2 - A abordagem desses seminários, palestras e cursos, geralmente referem-
se a : 

- Educação Infantil (   ) 
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Cite alguns temas____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

- Outras áreas da Educação (   ) 

Cite alguns temas: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3. Experiências Profissionais 

3.1. Quanto tempo você tem de experiência profissional no Magistério? 

___________________________________________________________________ 

- Nesse tempo, em que etapas ou modalidades de educação você já atuou:  

a) Educação Infantil (   ) 

b) Ensino Fundamental I (   ) 

c) Ensino Fundamental II (   ) 

d) Outros (   ). Especifique: _____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3.2. Há quanto tempo você atua na Educação Infantil?  

___________________________________________________________________ 

 

3.3. Nesse tempo, em qual/quais turma(s) você já atuou na Educação Infantil? 

                       Creche (   )            Pré-escola (   ) 

- Especifique a turma atual: _____________________________________________ 

 

3.4. Há quanto tempo trabalha na rede pública municipal? Especifique o ano 

em que foi admitida:  

___________________________________________________________________ 

- Qual a sua atual situação funcional na referida rede:  

(   ) Efetiva   (   ) Contrato Temporário    

(   ) Outra situação. Qual? ______________________________________________ 

 

3.5. Qual a sua carga horária mensal de trabalho no referido município? 

___________________________________________________________________ 

 

3.6. Há quanto tempo trabalha na atual instituição de educação infantil? 

___________________________________________________________________ 

 

Muito obrigada por sua colaboração! 

Atenciosamente, 

 

Francisca Janete Lopes 

Especialista em Docência na Educação Infantil – FACED/UFC. 
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