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RESUMO 
 
 

A presente pesquisa tem como foco a temática da literatura desenvolvida para 
crianças e quais as suas contribuições para a formação enquanto leitoras. Traz 
como questão norteadora a seguinte problemática: de que maneira o professor pode 
inserir as práticas de leitura literária nos espaços de educação infantil? Para 
responder a questão norteadora foi traçado como objetivo geral verificar quais as 
contribuições da literatura para a formação das crianças enquanto leitoras e como 
objetivos específicos refletir sobre a relevância do trabalho com a literatura na 
educação infantil; sugerir estratégias para inserir a literatura nestes espaços; motivar 
as crianças a desenvolverem gosto pela literatura. A metodologia utilizada foi de 
cunho bibliográfico, a partir de autores que abordam a temática pesquisada e quanto 
aos objetivos utilizou-se o método exploratório. Assim o embasamento teórico se 
deu a partir das leituras de autores como Campos (2006); Pacífico e Gentilini (2011); 
Zabalza (1998); Leão (2015); Oliveira (2007); Paiva e Oliveira (2010); Pires (2011) 
entre outros. Este debate revela que o trabalho com a Literatura Infantil nos espaços 
institucionais de educação é de suma importância por contribuir para oralidade, 
criatividade e imaginação, fatores importantes para a formação e desenvolvimento 
das crianças. 
 

Palavras-chave: Educação Infantil. Literatura. Formação de Leitores. Práticas de 

Leitura. 
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INTRODUÇÂO 

 

Desenvolver o gosto pela leitura literária não é uma tarefa muito fácil já que 

na sociedade em que vivemos ler, na maioria das vezes, não é muito comum. As 

várias tecnologias existentes estão envolvendo a sociedade de tal maneira que as 

mesmas não veem muito atrativo em outras atividades. Achamos que a leitura é de 

fundamental importância para o desenvolvimento dos sujeitos e por esse motivo a 

leitura deve ter um lugar de destaque na vida de cada um.  

Acreditamos então que essas práticas de leituras devem ser incentivadas 

ainda na infância e é importante que os responsáveis pelo desenvolvimento da 

criança as envolvam em situações em que o contato com a leitura esteja presente. 

Nesse caso damos destaque às leituras literárias por ser uma leitura que contribui 

de forma significativa para a formação da criança, por acreditarmos que estimulam a 

imaginação, a criação, à memória e a concentração entre outras habilidades.  

A escola por ser uma das grandes responsáveis pela formação dos sujeitos 

busca promover constantemente esse contato da criança com as leituras literárias.  

Deste modo o trabalho com a literatura infantil dentro das salas de aula pode ser 

realizado de forma comprometida, planejada e não ser vista apenas como um 

passatempo, mas como uma prática que estará contribuindo para o aprendizado dos 

sujeitos, que também proporcionará, por meio de suas histórias, uma preparação 

para o convívio em sociedade por proporcionar um conhecimento de mundo, pois 

muitas das vezes as histórias presentes nas literaturas associam à fantasia a 

realidade, assim como também submete a criança a momentos de convívio e 

respeito do grupo que ali se encontra. 

As salas destinadas à educação infantil estão repletas de crianças sedentas 

por aprender, por isso é importante que seus professores sejam profissionais 

comprometidos e dispostos a promover situações de aprendizagens.  

Compreendemos então que é papel do professor promover situações que 

instiguem as crianças a ter um conto com a literatura, para que essa possa perceber 

a importância das práticas de leituras e as contribuições para a sua vida ainda que 

inconscientemente. É primordial que esse contato das crianças com os livros 

literários não seja feito de forma obrigatória, mas sim de maneira em que a criança 

se sinta motivada, pois caso contrário essa pode criar uma experiência ruim com as 

práticas de leituras. 
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Neste sentido, o presente estudo teve como intuito pesquisar sobre as 

práticas de leitura literária na educação infantil, visando compreender de que 

maneira o professor pode inseri-las nos espaços educativos. 

Acreditamos que as contribuições da literatura para a formação do leitor são 

inúmeras e que o contato com esse tipo de leitura proporciona, naquele que lê ou no 

ouvinte, momentos prazerosos que estimulam sua imaginação, a memória, a 

fantasia entre outros fatores. A leitura literária quando realizada como deleite pode 

despertar na criança a motivação para ser um futuro leitor, pois aquele que tem 

contato com a leitura desde muito pequeno passa a ver essa prática como parte 

essencial levando-a para a vida toda, por isso é importante que o professor crie 

estratégias para inseri-las em suas práticas. 

O objetivo geral deste trabalho consistiu em verificar quais as contribuições 

da literatura para a formação do leitor, buscando refletir sobre a relevância do 

trabalho com a literatura na educação infantil e sugerir estratégias para inseri-la nos 

espaços educacionais com o intuito de motivar as crianças a sentirem gosto pela 

literatura em razão deleite. 

O interesse por esta pesquisa justifica-se por ser um tema que sempre 

interessou a autora, principalmente a partir de discussões ocorridas em algumas 

disciplinas da matriz curricular do curso de pedagogia da Universidade Federal de 

Rondônia (UNIR) e também nos inúmeros debates da disciplina optativa intitulada 

Literatura Infanto-Juvenil ministrada pela professora Marijâne, assim como também 

nas reuniões de formação do Programa de Iniciação a Docência (PIBID). Esses 

debates instigaram a autora a conhecer melhor sobre o tema abordado, suas 

contribuições para o desenvolvimento e formação da criança, assim como sua 

importância no âmbito escolar. Por ser um tema que discute o trabalho do professor 

para com a criança acredito que a pesquisa será de grande valência tanto para a 

formação da autora como também para outros acadêmicos. 

Para a realização desse trabalho foi desenvolvida uma pesquisa 

bibliográfica, com leituras e fichamentos de textos produzidos por autores que 

discutem sobre a temática abordada e quanto aos objetivos utilizou-se o método 

exploratório. Utilizamos como aporte teórico autores que tratam sobre a Educação 

Infantil e sobre Literatura dentre eles estão Campos (2006); Pacífico e Gentilini 

(2012) e Zabalza (1998); Leão (2015); Oliveira (2007); Paiva e Oliveira (2010); Pires 

(2011) entre outros. 
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Esta monografia está estruturada da seguinte maneira: a primeira parte do 

texto aborda as questões metodológicas, explicando ao leitor o tipo de pesquisa que 

será utilizada e quais os instrumentos de pesquisa. A segunda abordará o aporte 

teórico e será discutido o papel da educação infantil, questões históricas da 

literatura, formação de professores e a articulação entre a educação infantil e a 

literatura. Em seguida faremos uma reflexão sobre o uso da literatura nas 

instituições educacionais e sugestões de estratégias para inserir a literatura de 

forma prazerosa no ambiente institucional e tecemos as considerações para o 

momento. 
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1 METODOLOGIA 

 

Visando compreender quais as contribuições da literatura infantil para a 

formação do leitor, procurou-se entre os métodos de pesquisas um que ajudasse a 

responder de maneira satisfatória o problema aqui pensado.  

Para tal, o método de pesquisa escolhido foi o bibliográfico que de acordo 

com Gil (2002) baseia-se em uma investigação dentre os materiais científicos 

desenvolvidos, anteriormente, a respeito do tema pesquisado. Ainda segundo Gil 

(2002, p.44) 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já 
elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. 
Embora em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de 
trabalho dessa natureza, há pesquisas desenvolvidas 
exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. Boa parte dos 
estudos exploratórios pode ser definida como pesquisas 
bibliográficas. 

 

Essa pesquisa tem como objetivo geral analisar quais as contribuições da 

literatura infantil para a formação da criança enquanto leitora e como objetivos 

específicos buscar nos textos científicos as reflexões sobre o uso da literatura infantil 

nas instituições educativas; sobre a relevância do trabalho com a literatura na 

educação infantil e sugerir algumas práticas pedagógicas pertinentes para serem 

usadas como referência no uso das literaturas nas instituições educativas.  

Teve como base os fichamentos produzidos durante as leituras dos livros e 

artigos referentes ao tema, disponíveis nos equipamentos digitais e textos impressos 

e como produto final este texto reflexivo sobre a importância do uso da literatura na 

educação infantil. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa caracteriza-se como exploratória, visto que 

essa pesquisa segundo Gil (2002, p. 41) pode ser conceituada da seguinte forma: 

(...) têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 
problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir 
hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo 
principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. 
Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que 
possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao 
fato estudado. 

O método exploratório ajuda o pesquisador a entender melhor o tema 

estudado, para que o mesmo, ao final, consiga fazer uma reflexão critica a respeito 

do tema e a problemática escolhida para a pesquisa. 
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Esta pesquisa foi motivada a partir dos debates realizados na UNIR, como 

relatado na introdução, que trouxeram inquietações à autora, conduzindo-a a 

pesquisar mais sobre a literatura e o seu uso nos espaços educacionais. A partir de 

então procurou pesquisar a respeito do histórico da Literatura e sua chegada ao 

Brasil; sobre a educação infantil e como poderia se inserir a literatura dentre destes 

espaços institucionais.  
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2 EDUCAÇÃO INFANTIL E O SEU PAPEL NA SOCIEDADE ATUAL 

 

A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica para 

atendimento as crianças sendo ofertada tanto nas creches quanto nas pré-escolas, 

visando complementar a educação adquirida na família. Deste modo Zabalza (1998) 

frisa que é importante que a comunidade escolar esteja envolvida no processo de 

ensino, participando de maneira ativa e coletiva, respeitando as singularidades, 

experiências, a individualidade e saberes de cada um, enfatizando que não devemos 

procurar a verdade absoluta, mas sim fazer uma busca coletiva por opiniões e 

sugestões que possam melhorar a qualidade do ensino.  

Viana (2006), no que diz respeito à educação, também enfatiza que o 

estado, a família e toda a sociedade precisam trabalhar de maneira comprometida 

com uma educação que seja capaz de transformar o homem. 

Ainda, segundo Viana (2006), a educação não pode ser vista apenas como 

uma possibilidade de acesso ao conhecimento, mas ser compreendida como uma 

ferramenta que ajuda a transformar e desenvolver o homem e que permite além de 

ter acesso aos saberes escolares também a sua formação cidadã e humana.  

A etapa da educação infantil é entendida então como um dever e de 

responsabilidade do estado, por ser um dos direitos das crianças garantidos no Art. 

54, inciso IV do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), onde está escrito que 

o estado tem o dever de garantir o atendimento das crianças de zero a seis anos na 

oferta de creches e pré-escolas. Desta maneira entendemos que esta etapa deve 

ser ofertada de maneira a priorizar o seu desenvolvimento cognitivo e social 

respeitando sempre o seu direito de ser criança e a sua infância. Assim sendo, 

Viana (2006) ao tratar sobre a evolução histórica do conceito de educação e os 

objetivos constitucionais da educação brasileira, relata que a educação além de ser 

um dever do estado fundamentado na constituição, é direito de todos os cidadãos 

para possibilitar o desenvolvimento pleno de todos os sujeitos para que os mesmos 

possam conviver em sociedade. 

A educação no momento atual da sociedade em que vivemos não pode ser 

vista como aquela que ensina apenas os conhecimentos escolares, meramente 

decorativos, deve ser compreendida como aquela que forma cidadãos para o 

convívio em sociedade devendo ensinar sim os saberes escolarizados, adquiridos 

no decorrer de nossa história, porém esses saberes devem ser associados à 
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realidade da criança, possibilitando aos mesmos serem capazes de possuir um 

pensamento crítico e reflexivo. 

 Compreendemos que a escola tem como função social preparar e formar os 

sujeitos para o convívio em sociedade, de maneira a não ser vista como etapa da 

vida, que precisa ser encarada como uma obrigação, mas sim como um direito da 

sociedade e do cidadão. Seguindo essa linha de raciocínio Viana (2006) enfatiza 

que a educação é libertadora, e assim sendo não pode ser realizada de maneira 

obrigatória, pois contribui para libertar o homem da ignorância, da alienação e 

conduzi-lo a plena realização. 

Na etapa da educação infantil a criança entra em um espaço que lhe é 

totalmente novo e a conviver em um lugar que lhe é estranho. Então algumas 

estratégias precisam ser pensadas para transformar estes espaços em ambientes 

atrativos, envolventes, agradáveis, que possibilitem as crianças inventar, imaginar, 

brincar, serem criativas e despertar o desejo de frequentar estes espaços e 

considerarem-no importantes. 

Essa transformação só será possível com a ação do professor e de toda a 

equipe institucional que, envolvidos nessa transformação, poderão contribuir para a 

criação de ambientes agradáveis que propiciem momentos de brincadeiras, 

interação, descontração, imaginação e a partir destes, aprendizagens significativas. 

Visto que a aprendizagem depende não somente do conteúdo escolar, mas também 

do afeto. Para Guiotti (2011, p. 24) é fundamental:  

[...] a importância do vínculo afetivo na relação professor-aluno no 
processo de aprendizagem da criança, onde o educador deve 
propiciar um ambiente agradável, seguro e amoroso para favorecer o 
processo de aprendizagem. Na educação infantil, o educador é 
considerado um referencial para os alunos. (...) O docente da 
educação infantil não deve contemplar só a transmissão de 
conteúdo, mas os aspectos afetivos propiciando um melhor 
aprendizado para as crianças com mais prazer e sem sofrimento.  

 

Neste sentido, o professor que se preocupa com o desenvolvimento e a 

formação dos educandos precisa estar atento as suas singularidades e 

necessidades. É importante que o professor além de falar esteja pronto para ouvir o 

que os aprendizes têm a dizer, intervindo, mediando e contribuindo para o 

desenvolvimento dos sujeitos. 

Viana (2006) afirma que a educação deve possibilitar ao cidadão 

oportunidades para que este se desenvolva plenamente nas suas faculdades 
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mentais, oportunizando este a desenvolver também sua autonomia e liberdade para 

prosperar. 

Baptista (2010) ao fazer uma reflexão a respeito da educação infantil relata 

que o trabalho nessa etapa de ensino precisa ser realizado de maneira a respeitar 

as diferentes culturas, bem como as crianças, enquanto sujeitos que fazem parte 

dessa realidade, como produtores de cultura e como sujeitos que não devem ser 

vistos como seres sem identidade própria e conhecimentos prévios. 

Na educação infantil, a criança da educação infantil apesar de ainda estar se 

adaptando aos espaços não chega como uma folha em branco, sem conhecimentos 

prévios. Mesmo com a pouca idade possuem muitas experiências, proporcionados 

pelo convívio com seus semelhantes, principalmente familiares. Experiências essas 

que são de suma importância para o seu desenvolvimento. Cabe à instituição 

aproveitar esses saberes e utilizarem-nos para na aplicabilidade dos saberes 

estruturado, convencional à educação formal. 

As crianças são munidas de muita curiosidade o que é fundamental para o 

seu aprendizado, já que por serem muito curiosas buscam por respostas. Segundo 

Pereira (2006, p.15),  

Dentre tantas, as crianças pequenas revelam-se inteligentes, 
curiosas, animadas, brincalhonas, tagarelas, tentando desvendar 
todos os sentidos e significados das múltiplas linguagens de 
comunicação por onde a vida se explica, inquietas, pois tudo deve 
ser descoberto e compreendido, num mundo que é sempre novo a 
cada manhã, e encantada, fascinadas, solidárias e cooperativas 
desde que o contexto ao seu redor, e principalmente, nós 
adultos/educadores, saibamos responder, provocar e apoiar. O 
encantamento, a fascinação que levam ao conhecimento, à 
generosidade e à participação. 

 

Deste modo cabe ao educador na educação infantil fazer com que a criança 

não perca a curiosidade, a alegria e encantamento pela busca de respostas, pois 

para uma educação de qualidade, é necessário que ambos os sujeitos caminhem 

juntos, na busca pelo conhecimento. 

Muitas vezes esse prazer pelo conhecimento que as crianças possuem é 

abortado pelo próprio professor, quando não as deixam se expressarem, tentando 

fazer com que as mesmas fiquem sentadas as quatro horas que passam na 

instituição educacional sem a possibilidade de criar, de se expressar, de brincar e se 

movimentar e como sabemos é a partir das brincadeiras, da imaginação e da criação 
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que as crianças aprendem. De acordo com o Referencial Curricular nacional para 

educação infantil (1998, p. 110) 

É aconselhável que os locais de trabalho, de uma maneira geral, 
acomodem confortavelmente as crianças, dando o máximo de 
autonomia para o acesso e uso dos materiais. Espaços apertados 
inibem a expressão artística, enquanto os espaços suficientemente 
amplos favorecem a liberdade de expressão. Nesse sentido, vale 
lembrar que os locais devem favorecer o andar, o correr e o brincar 
das crianças. 

 

É necessário que os espaços ofertados as crianças da educação infantil 

sejam amplos e favoreçam sua locomoção e criatividade, pois as crianças aprendem 

nas relações, nas trocas, brincando. Por isso é importante que as instituições de 

educação infantil ofertem espaços que possibilitem e instiguem as crianças a 

criarem e a se expressarem. Como citado no Referencial Curricular para a educação 

infantil, esses espaços pequenos inibem as crianças a se expressarem, daí a 

importância de se criarem espaços amplos que atendam as necessidades das 

crianças. 
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3 CONTEXTO HISTÓRICO DA LITERATURA INFANTIL NO BRASIL 

 

A literatura infantil é um gênero que proporciona ao leitor uma ligação entre 

a realidade e a fantasia, uma viagem a um mundo imaginário, repleto de aventuras e 

sonhos, fazendo com que aqueles que possuem o contato com esse tipo de texto se 

envolvam emocionalmente com a história lida. 

Esse tipo de leitura contagia vários leitores, entre adultos, jovens e crianças, 

com a sua vasta possibilidade de interpretações e de conduzir o leitor a um mundo 

novo de imaginações. Mas como esse tipo de texto chegou ao Brasil? A princípio 

pode-se dizer que os textos de gênero literário passaram a ser contados de forma 

oral, conhecidos como contos populares, que eram criados para aguçar o imaginário 

dos primeiros habitantes do Brasil. Assim Oliveira (2007, p. 33) relata que 

(...) a origem da L.I. Brasileira na história com a miscigenação das 
três etnias que, originalmente, formaram o povo brasileiro: a 
indígena, a europeia e a negra. Autênticas fontes da literatura oral, 
esses contadores de histórias assentaram as primeiras pedras para 
construir a “Casa da Memória” de um povo que nascia [...] memória 
oral construída na mistura de três povos, três culturas [...] Literatura 
perpetuada e recitada ainda no tempo presente, que descobre e 
redescobre os valores das tradições que continuam escrevendo as 
estórias para nossas crianças e que sempre estarão por terminar. 

 

Podemos perceber então que para a literatura ser apresentada de forma 

escrita dentro de um livro, primeiramente, as histórias foram ouvidas e transmitidas 

oralmente, uma geração após a outra, até que alguém decidiu registrá-las de 

maneira escrita. Assim podemos imaginar que durante a existência dos primeiros 

habitantes do Brasil, pessoas se reuniam para ouvir e contar histórias, assim como 

nós também em alguns momentos paramos para ouvir, muitas vezes, histórias 

contadas por nossos avôs, ou pessoas mais vividas ou por aqueles que não 

tivessem acesso ao livro impresso. Oliveira (2007, p. 34) trabalha com a hipótese de 

que 

Naquele tempo recuado do Brasil colônia, quando o principal era a 
luta pela sobrevivência no enfrentamento com a natureza livre, 
podemos imaginar que, nos momentos de descanso, histórias 
fossem contadas, como, talvez, as dos indígenas, negros e 
portugueses. 
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Como podemos perceber a literatura não foi criada do dia para a noite e nem 

tão pouco apareceu já escrita nos livros, antes de tudo surgiu de uma forma 

prazerosa. Mesmo quando as histórias passaram a ser registradas em textos 

impressos o seu acesso permaneceu por muito tempo restrito. Muitas obras literárias 

se apresentavam dentro dos livros didáticos, com fins meramente pedagógicos e a 

esses livros só tinham acesso àqueles que possuíam educação escolarizada. Assim 

escreve Oliveira (2007, p. 37) 

(...) os livros estrangeiros – quer na língua de origem do autor, quer 
traduzidos para português de Portugal – eram largamente usados 
para aqueles poucos privilegiados da elite, que tinham acesso a 
educação escolar. [...] Desse modo, a existência da “literatura infantil” 
só se justificava para fins didáticos. 

 

Com essa restrição da literatura escrita, ao qual apenas a parte privilegiada 

da população tinha acesso, as populações menos favorecidas ainda tinham a 

necessidade de contar essas histórias via oral, tradição que ainda perdurou por 

muito tempo.  

 

3.1 A LITERATURA INFANTIL BRASILEIRA 

 

Para Siqueira (2008) foi com o processo de industrialização que o conceito 

de infância passou a ser reconhecida. Assim, a criança deixou de ser um adulto em 

miniatura e passou a ser reconhecida de maneira diferente do adulto.  

Com esse novo olhar voltado à criança sentiu-se a necessidade de preparar 

essas crianças para a vida adulta. Neste sentido, as escolas passaram por uma 

reforma, para conseguir atender a nova demanda com o intuito de moldar a criança, 

que seria o adulto do futuro, às necessidades da sociedade da época. Deste modo 

Siqueira (2008, p. 65-66.) afirma que essa reforma da escola aconteceu por meio de 

[...] uma literatura infantil inventada para aplicar meios de controle do 
desenvolvimento intelectual da criança e manipulação de suas 
emoções. Essa escola reformada para educar crianças, segundo os 
moldes dos ideais burgueses, negou-se ao trabalho com a realidade 
do mundo infantil, sem compreender que „criança imagina 
determinado objeto, antes de conhecê-lo – diferente do modo como o 
adulto o conhece‟, e voltou-se a um ensino enquadrado ao 
comportamento social da época, cujo foco era somente a imposição 
de normas, condutas e preceitos, que pudessem fazer da criança, 
futuro cidadão, limitado aos ideais daquele período de transição entre 
o medieval e o industrial. A Literatura Infantil, inicialmente, teve a 
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finalidade única de moldar a criança de acordo com os valores da 
sociedade vigente. 

 

Mesmo a criança deixando de ser entendida como um adulto em tamanho 

menor e o conceito de infância reconhecido, elas ainda eram tratadas como um 

objeto da sociedade a serem manipulados e moldados da forma como achassem 

melhor. O trabalho literário, como enfatiza Siqueira (2008) tinha apenas a função de 

manipular as crianças em suas emoções e desenvolvimento intelectual, tendo como 

objetivo apenas a formação de adultos, capazes de conviver na sociedade vigente, 

moldados aos preceitos e condutas da época, não sendo capazes de questionar, 

criticar ou exercer qualquer tipo de autonomia. Nesse tempo as necessidades da 

criança de criar, fantasiar e imaginar eram ignoradas pela sociedade. 

As obras literárias criadas nessa época tinham o intuito de moralizar as 

crianças, moldar os seus comportamentos de acordo com o desejo dos adultos, 

manipulá-las de acordo com os desejos da sociedade da época, então a literatura 

era vista como um instrumento pedagógico, por ser um facilitador para a 

manipulação e inserção das normas de boa conduta e moral. 

Os primeiros escritores desse gênero de renome mundial foram os irmãos 

Griim. Esses autores foram reconhecidos por meio de histórias como “Os músicos 

da cidade de Bremen”, “Rapunzel”, “Chapeuzinho Vermelho”, “Branca de Neve”, “A 

bela adormecida”, entre outros. Esses contos foram adaptados e republicados por 

vários outros autores no mundo todo e ainda faz sucesso até os dias atuais. 

Podemos perceber que as primeiras obras consideradas literárias dentro do 

Brasil surgiram de contos de autores estrangeiros, como o exemplo citado 

anteriormente, os irmãos Grimm que são de origem alemã. No Brasil, segundo Paço 

(2009) as obras publicadas e escritas por brasileiros, criadas para crianças, surgiram 

apenas no final do XIX, antes desse período, as obras eram espelhadas nos países 

colonizadores, como Portugal. 

As primeiras escritas consideradas como a verdadeira literatura infantil 

brasileira, surgiram com as obras do escritor Monteiro Lobato, nascido no interior de 

São Paulo, no ano de 1882. Escritor de obras como: A menina do narizinho 

arrebitado (1920), O Saci (1921), O marquês de Rabicó (1922), O gato Félix (1928) 

e Peter Pan (1930), assim como obras destinadas ao público adulto, dentre elas 
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Urupês (1918), Cidades Mortas (1919), Contos pesados (1940) e Zé Brasil (1947), 

Monteiro Lobato é considerado por Siqueira (2008, 66) o autor que  

Retratou o Brasil de sua época, o sistema social vigente, seus 
valores, comportamentos, organização política e funções e rompeu 
com um tipo de literatura ideológica até então consumida pelas 
crianças brasileiras, em sua minoria, visto que a maioria estava 
privada do acesso aos livros [...] Monteiro Lobato rompe com os 
estereótipos burgueses, com padrões prefixados do gênero, e cria 
um mundo para as crianças que não se constitui no reflexo do real, 
mas na antecipação de uma realidade que supera os conceitos e 
preconceitos da situação histórica em que a literatura era produzida. 
Monteiro Lobato é um visionário que acreditou no livro como meio 
eficaz de modificar a percepção do leitor iniciante. 

 

A partir de suas obras, Lobato proporcionou as crianças terem acesso a um 

mundo mágico, repleto de imaginação, desvinculando-se do modelo de literatura 

escrita na época, pois procurava estimular-lhes a capacidade de imaginação, 

fazendo com que a partir das leituras pudessem criar e recriar sentidos, não ficando 

presas aos valores moralistas e de ensinamentos das obras anteriores, levando em 

consideração as suas necessidades de imaginar e fantasiar. 

Ainda segundo Siqueira (2008) a literatura infantil, a princípio, tinha um 

fundo moralista e era utilizada para conscientizar a criança sobre o certo e o errado, 

mas aos poucos essas obras foram deixando de ser meramente moralista e 

passaram a exercer uma função de emancipação. Oliveira (2007, 53) enfatiza que 

Monteiro Lobato era 

(...) Conhecedor do poder transformador de uma obra literária, 
Lobato avança na conquista de novos olhares, novos padrões de 
comportamento. [...] Com seu estilo conciso, vigoroso e intenso, com 
forte dose de ironia, linguagem clara e objetiva, suas obras 
conquistam, cada vez mais, leitores. [...] Sua irreverência e agudez 
de pensamento rompem com uma estrutura moralista de fazer 
literatura. (p. 53). 

 

A história registra que Lobato conquistou e encantou crianças e adultos de 

vários recantos do Brasil, com sua história da “menina do nariz arrebitado” ou “o sítio 

do pica pau amarelo”. Possivelmente, quem não leu essas histórias nos livros, 

devem ter tido a oportunidade de assistir suas adaptações para a televisão, que por 

muitos anos veiculou e encantou os telespectadores.  

Com suas obras cheias de fantasias e aventuras, Monteiro Lobato, foi um dos 

pioneiros da literatura infantil brasileira e representa um marco na história da 
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literatura do nosso país. Suas obras possibilitam as crianças imaginar, criar, recriar e 

permite que o leitor faça uma interlocução com quem o lê e deguste de uma 

verdadeira leitura prazerosa. Ao ler suas obras literárias ou ouvir esses contos, as 

crianças têm a oportunidade de se identificar com as histórias, e a partir delas 

expandir suas linguagens e os seus horizontes.  

Monteiro Lobato faleceu no ano de 1948, aos 66 anos de idade, mas foi 

imortalizado por suas obras literárias que ainda hoje fazem sucesso entre os 

públicos infanto-juvenis e adultos. 
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4 FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E A LITERATURA  

 

É importante que a literatura seja trabalhada durante a formação de 

professores, pois muitos dos profissionais se espelham naquilo que tiveram contato 

e atribui suas práticas pedagógicas naquilo que lhes foi ofertado. Assim sendo, o 

professor de educação infantil deve ser instruído ainda na graduação sobre o 

trabalho com a literatura de modo que essa não venha a ser um mero suporte de 

apoio para o ensino de gramáticas ou de moralidade, mas que seja trabalhada de 

modo que a criança crie gosto pela leitura, apenas pelo prazer de ler e não com a 

finalidade de responder questões que serão propostas a partir dela. 

Segundo Paiva e Oliveira (2010) por falta de uma formação de qualidade, no 

que visa os conhecimentos literários, alguns professores não conseguem distinguir 

as diferenças entre os livros de literatura e os demais livros e acabam por utilizar 

alguns materiais (de literatura) somente com finalidade pedagógica e utilitária.  

Não devemos atribuir ao professor à responsabilidade por não trabalhar com 

livros literários. Como sabemos esse tipo de livro é muito caro e o professor, devido 

ao pouco salário, muitas vezes não tem condições de custear a compra desse 

material.  

A formação continuada dos professores de educação infantil é um ótimo 

momento para que os mesmo possam revisar suas práticas, procurando atualizá-las 

para atuar nas salas de aula da melhor maneira possível. Contudo, a educação 

continuada, segundo Pacífico e Gentilini (2012, p.45), 

(...) será melhor quando for de fato continuada, ou seja, quando 
possibilitar ao/à docente, ao passo em que estuda relacionar e refletir 
sobre o trabalho que desenvolve, com a possibilidade de melhorá-lo, 
alterá-lo, modificá-lo qualitativamente, considerando principalmente 
os aspectos relacionados à qualidade na Educação Infantil, conforme 
apontamos. Os cursos pontuais que geralmente são desenvolvidos 
fora da escola e/ou na própria escola não são um mal em si, mas não 
dão conta da problemática cotidiana e nem da reflexão sobre a 
prática.  

 

A formação continuada de professores deve garantir a esses profissionais a 

atualização de seus conhecimentos e da sua prática, possibilitando que os mesmos 

reflitam e repensem as suas práticas pedagógicas. Assim como relata os autores 

acima citados, a formação continuada que é disponibilizada aos professores ainda 
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não suprem as necessidades de repensar a prática pedagógica para melhorar o 

trabalho realizado com a educação infantil. 

Os cursos de licenciaturas, principalmente o curso de Pedagogia, devem 

proporcionar aos discentes vivências com as obras literárias, para assim 

proporcionar aos graduandos momentos de reflexão a respeito da inserção desses 

em suas práticas futuras. Com a confiança de planejar aulas para a utilização de 

livros literários, sentindo a segurança que utilizarão essas literaturas sem tirar delas 

a sua beleza estética. Pacífico e Gentilini (2012) afirmam que os cursos de 

Pedagogia ofertados devem disponibilizar aos seus acadêmicos um lugar para que 

estes possam confeccionar materiais pedagógicos que contribuam para a sua 

formação e capacitação. É importante então disponibilizar um momento para o 

contato com essas literaturas, pensando e criando estratégias para o seu melhor uso 

e apresentação para as crianças. 

A literatura nas escolas está presente, porém muitas vezes não é 

reconhecida com a relevância que possui. Muitas vezes as leituras acontecem, o 

contato com os livros são permitidos, porém essa relação da literatura com a criança 

ocorre de qualquer jeito, sem mediação, muitas vezes apenas para entreter a 

criança que está bagunçando, reforçando a ideia de que a leitura é um castigo, ou 

seja, algo ruim.  

Ainda consoante Siqueira (2008, p.68) 

A literatura na escola apresenta-se, muitas vezes assimétrica, vaga e 
difusa. Ocupa um lugar muito reduzido, até mesmo de menor 
importância. Assim, como existem bons livros, existem os maus, e é 
aí que entra o papel do professor pesquisador, e leitor, que não se 
deixa seduzir por um sistema mercadológico, mas que seja 
comprometido com o desenvolvimento emancipatório de todas as 
crianças.  

 

Os professores ao trabalharem com a literatura devem assumir uma posição 

de pesquisadores, procurando dentre as obras que se quer oferecer as crianças 

alguns critérios importantes para essa escolha, como a faixa etária, se de fato se 

encaixa em uma obra literária, se possui imagens (pois para as crianças as imagens 

fazem toda a diferença), ou seja, analisar as obras minuciosamente e os livros antes 

de serem lidas e apresentadas para as crianças é fundamental. Para que o 

professor consiga fazer a escolha da melhor obra a ofertar a uma criança e saiba 
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quais critérios utilizar para isso, é necessário que em sua formação esses 

conhecimentos tenham sido ofertados. 

Para Siqueira (2008) o professor pode assumir a função de facilitador do 

processo de aprendizagem da criança, mediando-os na busca pelo conhecimento, 

valorizando e criando possibilidades, partindo de situações provocadoras, para que 

estes sejam capazes de possuir iniciativa e fazer suas próprias descobertas. 

Pensando assim, é importante que os cursos de formação destinados a 

formarem professores para atuarem na educação infantil procurem abordar as 

questões da literatura durante a formação acadêmica, enfatizando a sua importância 

durante os trabalhos na educação básica e não só nesta etapa do ensino, como 

também a sua relevância para a formação de futuros leitores. 

 As práticas com os livros literários se forem abordadas na formação do 

professor, poderá estimular o futuro profissional a usar este recurso em suas aulas, 

de maneira adequada, embasadas nos conhecimentos adquiridos no decorrer de 

sua formação.  

Devemos enfatizar que para o professor formar sujeitos que tenham prazer 

pelo ato de ler, este também deverá possuir gosto pela leitura, pois ensinam, na 

maioria das vezes, pela sua prática e não pelo que falam, ou seja, o professor que lê 

com frequência, demonstrando que a leitura pode ser prazerosa, pode formar mais 

leitores do que aquele que fala que o aluno precisa ler, mas em sua prática nunca 

demonstrou ter lido nenhuma obra. 
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5 ARTICULAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO INFANTIL E A LITERATURA 

 

A etapa da educação infantil é primordial para as aprendizagens das 

crianças, pois é nessa etapa que as mesmas passam a se adaptar as rotinas 

escolares e aos saberes que as instituições educativas possam lhes oferecer.  

A educação infantil pode propiciar as crianças momentos de descontração, 

de ludicidade e imaginação. Entendemos então que os momentos de contato com a 

literatura pode ser um fator contribuinte, desde que planejado e utilizado de maneira 

sistematizada, funcionando como um suporte para que a imaginação e ludicidade 

sejam despertadas nas crianças. 

Trabalhar com a literatura desde a inserção das crianças nas instituições de 

educação infantil poderá ser um incentivo para que essas passem a tomar gosto 

pela leitura e entender que a mesma é uma prática importante para o seu 

desenvolvimento enquanto sujeito sócio, histórico e cultural. Sabemos que na 

educação infantil não se deve exigir que a criança adquira o domínio da leitura e da 

escrita, mas que esta seja vista apenas pelo prazer que uma boa literatura pode nos 

proporcionar, explorando-a da melhor maneira possível. 

Segundo Baptista (2010) é importante que o direito a infância seja 

preservado, assim a inserção da escrita pode ser trabalhada de maneira coerente a 

este universo, de modo que o acesso a escrita não tire o direito de ser criança. O 

autor ainda nos chama atenção para o fato de que o contato da criança com um 

grande número de textos, principalmente de gêneros diversificados, gera hipóteses a 

respeito da escrita, seu funcionamento e também para que depois a criança tenha a 

curiosidade e passe a testá-la.  

O contato com os textos literários, além de proporcionar as crianças 

momentos de reflexão sobre a função da escrita, também possibilita as mesmas 

experimentarem diferentes tipos de sensações e utilizarem sua capacidade de 

imaginação. 

Segundo Paiva e Oliveira (2010) a literatura infantil oportuniza a criança a 

entrar em contato com a imaginação e diferentes emoções, pois esta dialoga com os 

mais profundos sentimentos e causa o equilíbrio necessário para o seu crescimento 

e desenvolvimento. 

Assim como Baptista (2010) entendemos que os livros de literatura infantil 

devem servir para a leitura, mas também para a visualização, pois as imagens 
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contidas nos livros literários devem possibilitar aos sujeitos novas construções de 

sentidos e não devem se limitar a explicar o que está escrito.  

As imagens contidas nas obras que são disponibilizadas as crianças 

estimulam a imaginação, fazem com que as mesmas tenham a possibilidade de dar 

o seu próprio sentido ao que está exposto, muitas vezes inventando suas próprias 

histórias e estimulando sua criatividade.  

Paiva e Oliveira (2010) enfatizam que a literatura deve ser apresentada nas 

escolas de modo a explorar o seu poder de fazer imaginar, que é ideal para a 

formação dos pequenos, porém muitas vezes, o que presenciamos nas escolas 

ainda hoje, é a literatura apresentada apenas como pretexto para a apresentação de 

conteúdos escolares, tais como a gramática e a ortografia, ou ainda, com a intenção 

de conscientizar para a moral e os bons costumes, muitas vezes nos privando do 

prazer que a literatura tem para nos oferecer. 

Conforme Siqueira (2008) os professores podem sim trabalhar com a 

literatura de maneira funcional, mas é importante que as crianças tenham momentos 

de leituras deleite, que estimulem a sua imaginação, curiosidade, suas emoções e 

que as levem a serem capazes de se formarem sujeitos críticos contribuindo para a 

sua formação e gosto pela leitura. 

O conhecimento é obtido através de leituras, quanto mais leituras feitas, 

mais informações são obtidas pelo leitor, neste sentido é importante destacar a 

importância da leitura e dos livros para a sociedade. Silva (2007) relata que a leitura 

e o conhecimento, desde o início da sociedade, são vistos como sinônimo de poder. 

O conhecimento e desenvolvimento intelectual são obtidos através das leituras, 

sendo assim os dois caminham juntos. 

Ainda segundo Silva (2007) a leitura é instrumento facilitador para as outras 

aprendizagens, para outras matérias, pois quem lê adquiri um repertório de 

conhecimento. A leitura é parte fundamental de todas as matérias e deveria estar 

mais frequente em todas elas, de maneira oral e visual. Oferecer a criança o acesso 

às leituras faz com que ela passe a se interessar pelo conhecimento e pelo gênero 

literário é possível mostrar-lhes as possibilidades infinitas de aprendizados que elas 

possam obter através de práticas pouco comum na sociedade atual.  

O professor de educação infantil que adota a prática de leitura do gênero 

literário com as crianças e reforça que essa prática não deve ocorrer somente na 

escola, contribuirá para a formação de sujeitos capazes de praticar leituras de 



28 
 

qualquer tipo de texto, de maneira crítica, se estimulados desde o princípio a ler, 

procurando entender de fato a história e não apenas decodificando os códigos 

escritos. Neste aspecto Silva (2007, p.8) deixa claro que 

Podemos atribuir importância e relevância às práticas de leitura 
escolar quando o leitor é levado à condição de sujeito, trabalhando 
ativamente com seus pares na busca de compreensão de diferentes 
aspectos da realidade através dos textos. Isso requer movimentos 
dinâmicos entre os textos e as experiências de vida dos leitores e 
vice-versa; na ausência desses movimentos, vistos aqui como 
geradores de significação/compreensão e passíveis de serem 
orientados pedagogicamente pelo professor, a leitura perde em 
vitalidade, adquire o estatuto de bancária e dificilmente se encarna 
na vida de uma pessoa.  

 

As práticas de leitura que visam apenas à decodificação dos códigos 

escritos e não a compreensão do texto não contribuirá para a formação do 

educando, pois a leitura praticada de maneira mecânica, visando apenas à 

quantificação e não a qualidade do aprendizado se constituirá apenas como leitura 

decodificada que poderá acarretar na geração de leitores não críticos. 

Silva (2007) enfatiza que o ato de ler é de fato complexo, pois é uma tarefa 

cognitiva que demanda vários fatores, contudo possibilita ao ser humano refletir 

criticamente. As práticas de leitura devem ser vistas como instrumento de interação 

com a produção de cultura e entendimento do texto. 

Durante a etapa da educação infantil as crianças devem ter acesso a vários 

tipos de textos que são do cotidiano da sua realidade, principalmente textos 

constituídos como literários. Para Siqueira (2008, p.76-77) 

As histórias infantis devem estar presentes na rotina escolar, ser 
sistematizadas sempre, o que não significa trabalhar em cima de um 
esquema rígido e apenas repetitivo [...] a literatura infantil deve ser 
apresentada aos alunos enquanto manifestação artística e cultural, 
em caráter lúdico e formador de seres sensíveis e pensantes, pois a 
literatura é marcada pela conotação e pluralidade de significados. A 
literatura infantil deve, portanto, impulsionar todos esses 
movimentos. Não se pode utilizar um texto literário apenas para 
ensinar algo. Isso diminuiria os propósitos da literatura que são de 
fazer pensar, emocionar, interagir e agir.  

 

Compete aos professores inserir em suas práticas, sempre que possível, o 

uso da literatura, e esta, quando apresentada com o propósito de promover 

momentos prazerosos com certeza contribuirá para aprendizagens significativas.  O 
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trabalho com as leituras de histórias literárias devem ser planejados e elaborados, 

proporcionando às crianças o estímulo da imaginação. 

 Ao fazer uso desse recurso é recomendável aos professores explorarem 

toda sua criatividade, utilizando de estratégias variadas para estimular o interesse da 

criança, que podem ir desde a entoação da voz a recursos confeccionados por ele 

mesmo como fantoches, dedoches, teatrinhos e outros tipos de materiais. 

Siqueira (2008) destaca que compete ao professor procurar e fazer uso de 

artifícios para envolver a criança na interação com os livros de literatura infantil e os 

demais, contribuindo assim para que a criança se torne uma leitora independente, 

que consiga ler e escolher suas leituras sem que ninguém imponha o que se deve 

ler. 

O uso do imaginário para a criança é algo muito prazeroso, pois possibilita 

criarem e recriarem personagens e histórias, fantasiando, vivendo e representando 

os diferentes papéis de maneira mágica. Utilizando a sua capacidade de imaginar as 

crianças podem ser o que quiserem como fadas, bruxas, princesas, robôs e vários 

outros personagens que só existem em um mundo de fantasia.  

O uso do livro literário e as leituras ouvidas pelas crianças oportunizam-nas 

conhecer novos personagens, novos mundos e vivê-los em seu mundo imaginário, 

assim segundo Siqueira (2008, p.81) 

(...) a literatura possibilita esse treinamento no simbólico em dois 
níveis – o primeiro é o da palavra, por ser um produto de linguagem – 
e o segundo é o da identificação com personagens de uma narrativa, 
por possibilitar suspender transitoriamente a relação com o cotidiano 
e viver outras vidas. Diante disso, a criança vive diferentes papéis, 
nos quais relaciona as questões internas com a realidade externa 
podendo criar e recriar sua própria história. Desse modo, se a 
literatura nas escolas se apresentar como uma atividade lúdica, logo, 
o interesse da criança e sua identificação serão imediatos.  

 

As crianças, diante das leituras e contato com as histórias, têm acesso à 

linguagem que as possibilita se identificarem com os mais variados personagens e 

enredos e assim passa a vivenciar diferentes papéis a cada história ouvida. Neste 

sentido, a literatura deve ser apresentada para as crianças da educação infantil de 

maneira lúdica, utilizando recursos variados que possibilitem despertar-lhes a 

atenção. 

O trabalho com a literatura na educação infantil é uma prática 

aparentemente comum, porém é importante analisar se esse trabalho está 
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ocorrendo de maneira adequada, se os livros escolhidos são considerados literários 

e qual a faixa etária indicativa, quais os critérios de escolhas dos livros que serão 

lidos e como esse trabalho será abordado. Deste modo, Siqueira (2008, p.82) alerta 

que 

(...) convém ao professor estabelecer critérios para a seleção do livro 
literário e sua adequação ao leitor ao qual se destina. Deve-se 
considerar a qualidade estética e não vinculá-lo ao ensino de regras 
gramaticais, ou normas de obediência, para que se estabeleça um 
elo de comunicação entre criança e livro, que dificilmente será 
rompido com o passar do tempo.  

 

Os livros infantis quando utilizados pelos professores na educação infantil 

precisam ser analisados criteriosamente, pois trazem consigo, consciente ou 

inconscientemente, mensagens que podem ser boas ou ruins, que podem ser 

transmitidas pelo texto escrito como também através das figuras que neles contêm. 

As crianças sendo sujeitos em processo de formação adquirem e interiorizam com 

muita facilidade as mensagens passadas, muitas vezes de forma subliminar. A 

respeito das ilustrações dos livros literários, Siqueira (2008, p.83) afirma que 

(...) a ilustração dos livros literários é texto artístico, conotativo, cheio 
de sugestões, não impedindo outras leituras do texto, mas dando 
oportunidade à criança de imaginar, recriar e ir além do próprio 
desenho. Outro aspecto importante, nesse sentido, refere-se às 
ilustrações estereotipadas, que são caracterizadas claramente pelas 
diferenças existentes entre as pessoas, sendo diferenças de 
natureza sexual, estrutural e social. Todavia, os professores deverão 
estar atentos aos valores e tipos ideais de comportamento que, 
consciente ou inconscientemente, transmitem às crianças, visto que, 
por estarem em fase de formação, poderão assimilá-las sem a 
devida crítica seletiva. 

 

Os professores ao fazerem as escolhas dos livros infantis para uso em suas 

práticas precisam tomar muito cuidado para com as mensagens que serão 

transmitidas, tanto a respeito do conteúdo da história como também através das 

imagens. As crianças prestam muita atenção nas imagens que podem sugerir 

mensagens preconceituosas, de exclusão ou de seletividade e podem interiorizar 

essas mensagens como verdades absolutas por estarem em processo de formação. 

Por isso é de suma importância que as crianças da educação infantil tenham 

acesso aos mais variados tipos de textos literários, uma vez que o uso frequente 

destes favorece o aprendizado e estimulam o imaginário. O contato com esse 

gênero estimula as crianças ao interesse pelos livros e pelo ato de ler de maneira 
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prazerosa e não somente por uma obrigação ou cumprimento de tarefas e por isso o 

professor em sua função precisa se atentar às leituras que disponibiliza a sua turma, 

procurando escolher criteriosamente os livros a serem explorados. Mesmo essa 

leitura não sendo vista como uma obrigação, segundo Costa (2008, p. 104) 

(...) a leitura pode e deve ser cobrada, através de diálogo, em grupo, 
numa conversa informal, descomprometida, em que a criança se 
sinta um leitor e não um examinador. Para que, desta forma, essa 
leitura não passe de uma fase, mas sim transforme-se num hábito, 
melhor ainda, numa necessidade, numa curiosidade permanente. 

 

A articulação entre a educação infantil e a literatura contribui de maneira 

significativa para a formação da criança nos mais variados sentidos, incluindo a sua 

formação para o mundo. O contato reiterado da criança com a leitura, tanto literária 

como de qualquer outro estilo, facilita o acesso ao conhecimento e aos saberes 

adquiridos pela humanidade.  
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6 UM LUGAR PARA A LITERATURA NOS ESPAÇOS EDUCATIVOS 

INSTITUCIONAIS 

 

O uso das literaturas no âmbito escolar e, principalmente, nas salas de 

educação infantil é imprescindível, pois esse é um recurso que estimula à 

imaginação, a memória, a concentração, contribuindo significativamente para o 

desenvolvimento dos sujeitos. De acordo com Pires (2011, p. 1) 

Acredita-se que esta seja uma atividade necessária e imprescindível 
no processo de desenvolvimento da criança, pois a contação de 
histórias auxilia na formação humana e, por isso, deve ser valorizada 
e desenvolvida no meio escolar a fim de potencializar a imaginação, 
a linguagem, a atenção, a memória, o gosto pela leitura e outras 
habilidades humanas, além de contribuir no processo de 
aprendizagem e socialização da criança. 

 

Com base nas leituras realizadas foi possível perceber que a literatura 

contribui de maneira significativa para a formação das crianças que ao manterem 

contato com o gênero literário passarão a entender que o momento da leitura pode 

ser prazeroso, satisfatório e de grandes descobertas. 

A formação das crianças como futuros leitores é um processo de construção 

que deve ser incentivado e estimulado pelos profissionais da educação, por isso é 

importante que todos se envolvam e participem dessa construção. 

As instituições educativas vista como local de formação de sujeitos pode 

proporcionar momentos para que a criança possa se descobrir como leitora e 

apreciadora da literatura. Uma boa proposta seria a criação de projetos que possam 

incentivar as crianças a terem esses momentos prazerosos de contato com os livros. 

Esses projetos podem acontecer dentro e fora das salas de aulas e com a parceria 

de todos os interessados no desenvolvimento da criança.  

O contato da criança com os livros literários possibilita o seu 

desenvolvimento e formação, pois estes estimulam a imaginação, fantasia, 

desenvolve as capacidades de criar e permite que as mesmas reflitam sobre o que 

foi lido. Não queremos aqui desmerecer as contribuições dos outros tipos de leituras, 

como aquelas que as crianças fazem ao interpretar o enunciado de um jogo ou as 

leituras online, mas fazer uma reflexão a respeito do contato e da relevância das 

práticas de leituras literárias para o desenvolvimento e aprendizagens das crianças, 

pois esse contato contribui de maneira significativa para a sua formação e aqueles 
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que mantêm contato frequente com a literatura podem desenvolver uma maior 

facilidade na hora de se expressarem oralmente e também em atividades de escrita.  

Os livros carregam uma linguagem rica em vocabulário, logo as crianças que 

tem contato com livros, leitoras ou ouvintes, podem desenvolver maior facilidade no 

aprendizado da escrita, na sua comunicação oral, como também nos momentos de 

criação. O contato com os livros também pode proporcionar a criança criar gosto 

pelo ato ler e assim levar para sua vida as práticas de leituras. 

Mesmo com todos os benefícios proporcionados pelas práticas de leitura, 

ainda podemos perceber, com base nas leituras e nas experiências desenvolvidas 

durante o curso, que algumas escolas ainda utilizam a literatura apenas como 

recurso didático e pretexto para se trabalhar ortografia, pontuação, entre outros, ou 

ainda como uma forma de aquietar as crianças. Em relação ao uso da literatura 

como recurso didático, Pires (2011, p. 15) afirma que 

Na relação escola e literatura percebe-se que o senso comum 
empregado à literatura infantil é que ela tem objetivo didático, não 
sendo vista como arte, fazendo com que a criança não tenha prazer 
na leitura. Muitas vezes, torna-se uma atividade comprometida com a 
dominação da criança, trazendo problemáticas nas relações entre 
literatura e ensino, o que faz com que alguns jovens tenham aversão 
pela instrução por meio da arte literária. Por outro lado, observa-se a 
sala de aula como ambiente privilegiado para o desenvolvimento do 
gosto pela leitura, o local de atuação e mediação do professor, sendo 
assim, um campo importante para o intercâmbio da cultura literária, 
devendo ser considerada sua utilidade e importância no contexto 
escolar. 

 

Assim como afirma Pires (2011) também percebemos o espaço escolar 

como o lugar privilegiado para promover na criança o gosto pela leitura. Para que 

essa prática ocorra de forma natural é importante que as crianças tenham momentos 

e um ambiente adequado para promoção da leitura e fruição. 

Como dito anteriormente, esse momento destinado ao contato das crianças 

com os livros literários ainda não acontece com muita frequência em algumas 

instituições escolares. Muitas vezes o contato que as crianças têm com esse tipo de 

texto acontece de modo fragmentado, em suportes como o livro didático, que por 

muitas vezes apresenta apenas trechos de poemas, poesias, ou mesmo contos da 

literatura. Não estamos aqui querendo criticar a forma como os livros apresentam as 

literaturas, queremos apenas deixar uma reflexão da importância de se apresentar 
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os textos nos suportes de origem. Deste modo Leão e Souza (2015, p. 429) 

defendem que:  

Para se efetivar o letramento literário na escola, entendemos que a 
obra literária deva ser trabalhada em sua integralidade, para isso é 
necessário que nós professores, abandonemos as práticas de leitura 
por meio de textos fragmentados e descontextualizados e 
assumamos a postura da leitura do livro (...). 

 

Utilizar os textos fragmentados que aparecem nos livros didáticos parece ser 

uma saída facilitadora para os professores que possuem uma rotina cansativa. A 

ideia de se pensar algo maior como um projeto de leitura que facilite as crianças a 

manterem esse contato com os livros parece um pouco assustadora, já que 

aparentemente o tempo dedicado a planejar e tornar esse projeto ativo seria muito 

cansativo e trabalhoso. Para um professor que trabalha durante dois ou até três 

turnos seguidos pensar e colocar em prática esses projetos não é uma tarefa muito 

simples. Muitas das vezes é pela falta de tempo, apoio e incentivo que alguns 

professores não procuram acrescentar esse tipo de projeto nas suas rotinas 

pedagógicas. Os poucos que o fazem, muitas vezes tiram de seus próprios bolsos 

os recursos para por esses projetos em prática, já que para o mesmo ser executado 

com eficiência são necessários que as crianças tenham ao seu alcance bons livros 

de literatura, que atendam seus gostos e faixas etárias.  

Assim sendo não devemos atribuir ao professor a responsabilidade pela falta 

de tempo, pois sabemos que a jornada de trabalho para um profissional da 

educação é muito cansativa, como foi relatado acima temos professores que, por 

necessidade, chegam a trabalhar em três turnos distintos, então paremos para 

refletir: em que horário esse professor irá planejar esses projetos? Em que horário 

irá ler as obras literárias para vir a escolher qual irá apresentar em suas aulas? É 

interessante que esse profissional passe a pensar práticas para o trabalho com a 

literatura nas salas de aula, mas também é importante que a esses profissionais 

sejam oferecidos os suportes e as condições necessárias para que essa prática 

ocorra. 

É importante que o adulto busque situações e propostas pedagógicas para 

que as crianças passem a se sentir motivadas a ler, porém com o avanço contínuo 

das tecnologias fica cada vez mais difícil inserir as crianças em uma rotina de leitura, 

já que a mesma é vista por muitas pessoas como algo chato e cansativo e os 

aparelhos tecnológicos são muito mais atrativos ao olhar da criança. Deste modo 
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Pires (2011, p. 21) afirma que “(...) a criança de hoje se sente cada vez mais 

desestimulada à leitura, devido às várias tecnologias que usam no seu dia a dia, 

entre estes a televisão, o computador e o videogame.” 

Percebemos então a importância do adulto e, principalmente, dos 

profissionais de educação na mediação entre as crianças e as práticas de leitura. O 

gosto pela leitura não é algo que surge da noite para o dia, mas sim um processo de 

construção. Frisamos então a importância do incentivo às práticas de leitura para 

que assim a criança possa se perceber e se encontrar como leitor.  É importante 

perceber também que as práticas de leituras não contribuem apenas para a 

formação do sujeito leitor, mas também contribuem para sua formação crítica e 

reflexiva.  

Deste modo, de acordo com Pires (2011) as literaturas infantis contribuem 

de várias maneiras na formação da criança, sendo assim recomenda-se que estejam 

presentes em suas vidas desde a educação infantil. Esse tipo de leitura atrai 

crianças e adultos por ser uma leitura que desperta a imaginação, a oralidade, a 

memória, a fantasia, contribuindo de forma positiva para o aprendizado.  

São inúmeras as vantagens proporcionadas pela literatura infantil, por isso 

recomenda-se que seja inserida na vida das crianças o quanto antes e de maneira 

positiva, para que as crianças desenvolvam uma relação satisfatória com os livros, e 

possibilitar assim que se tornem futuros apreciadores da literatura e futuros leitores. 

Ainda de acordo com Pires (2011, p. 35) podemos salientar a importância do 

professor como intermediário na promoção do interesse das crianças pela literatura, 

promovendo situações que provoquem nelas a vontade de realizar leituras de forma 

natural e critica. O professor que almeja realizar contações de histórias precisa ter o 

cuidado de escolher leituras que atendam a faixa etária do ouvinte, se o ambiente é 

proporcional e adequado, se as crianças estão manifestando interesse em ouvir as 

histórias e quando necessário utilizar recursos que as estimulem a fantasiar, 

imaginar e sentirem-se motivadas a ouvir as histórias contadas. 

Nas pesquisas feitas encontramos algumas propostas pedagógicas que tem 

o intuito de inserir as crianças em situações prazerosas de leituras, possibilitando 

que as mesmas percebam que essas práticas também podem ocorrer de forma 

agradável e podem ser vistas com outro olhar. 
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Deste modo, baseado nos referenciais bibliográficos será apresentado a 

seguir algumas sugestões de propostas que apoiem o professor na implementação 

dessas práticas de leituras deleite dentro do ambiente escolar e fora dele. 

 

 

6.1 CÍRCULOS DE LEITURA 

 

O círculo de leitura é um espaço em que as crianças poderão ter momentos 

de contato com livros e que não devem acontecer de maneira aleatória. Este deve 

ser planejado pelo professor, para que o mesmo tenha total entendimento da sua 

intencionalidade. 

Os livros disponibilizados nesse espaço de leitura devem ser selecionados, 

antecipadamente, pelo professor ou responsável que precisa ter clareza na hora da 

escolha das obras que serão disponibilizadas as crianças, verificando o seu 

conteúdo, a faixa etária, entre outros aspectos importantes para a seleção de uma 

obra literária.  

As leituras exigem ensaios previamente por um leitor assíduo. Antes de tudo 

também é importante que o professor pense e determine um método para ser 

trabalhado durante os círculos de leitura, pois esse deverá ter um objetivo e, 

consequentemente, uma metodologia escolhida para alcançar tais metas. Neste 

sentido, ainda segundo Leão e Souza (2015, p. 431), podemos dizer que 

(...) precisamos estar atentos as escolhas das obras a serem lidas, 
pois estas escolhas fazem grande diferença para a apropriação da 
literatura enquanto construção de sentidos e enquanto arte. Por isso, 
é necessário que o professor leia previamente as obras selecionadas 
para não só verificar se fez uma boa escolha, como também conduzir 
o círculo de leitura com eficiência. 

 

Os livros escolhidos para o círculo de leitura precisarão ser selecionados de 

maneira prévia, a fim de o professor criar uma afinidade com a história que será lida. 

Essa leitura prévia possibilita ao professor conhecer o conteúdo da história, assim 

como também pensar em estratégias para despertar o interesse dos ouvintes no 

momento da leitura. O Referencial curricular nacional para educação infantil (1998, 

p. 143) destaca que: 

(...) A intenção de fazer com que as crianças, desde cedo, apreciem 
o momento de sentar para ouvir histórias exige que o professor, 
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como leitor, preocupe-se em lê-la com interesse, criando um 
ambiente agradável e convidativo à escuta atenta, mobilizando a 
expectativa das crianças, permitindo que elas olhem o texto e as 
ilustrações enquanto a história é lida. 

 

 Sentar, ficar em silêncio e ouvir histórias não é uma tarefa muito fácil para 

as crianças. Por isso é importante que o professor no momento da leitura das 

histórias utilize métodos e estratégias para despertar-lhes a atenção para esse 

momento. Nessa hora, vale de tudo: usar fantoches, dedoches, fantasias, fazer a 

entonação da voz, imitar sons entre outras estratégias válidas e aceitáveis pelas 

crianças que estão ali para ouvir, imaginar e se divertir. 

Antes da leitura é importante também que o professor analise a capa do livro 

que será lido, destacando as informações relevantes presentes na obra, como o 

autor e o ilustrador. Explorar as imagens que os livros trazem na capa também é 

uma excelente estratégia para instigar a curiosidade da criança que criará hipóteses 

e expectativas para a história. 

O círculo de leitura pode ser percebido como um momento em que a criança 

terá a oportunidade de conceber a leitura como uma prática prazerosa que lhe 

proporcionará momentos de imaginação e de fantasias. 

Nesse momento poderá, assim como o professor, trocar experiências de 

leituras, conhecerem novos autores, livros e ter a oportunidade de ouvir e contar 

histórias apenas pelo prazer que essa prática proporciona. 

 

6.2 CANTINHOS DA LEITURA 

 

O cantinho da leitura é um espaço organizado, na maioria das vezes, dentro 

da sala de aula. Os livros que serão disponibilizados nesse espaço exigem leituras 

prévias pelos adultos, assim como no círculo de leitura, para que as crianças tenham 

acesso a livros de qualidade e indicados para a sua faixa etária. A escolha dos livros 

poderá ser feita pelo professor, pois segundo Silva e Risso (2012, p. 32) 

Cabe a ele a destreza na escolha dos textos literários. É dele a 
função de “aplicar critérios” nessa escolha, tendo em vista seus 
objetivos. E na Educação Infantil isso se dá com valor também, pois 
como em qualquer outra idade, a atenção do professor ao selecionar 
o texto deve atrair o aluno para um ambiente imaginativo. 
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Fazer essa seleção prévia dos livros que serão disponibilizados e lidos 

demonstra a relevância e a preocupação com o que a criança terá acesso. Esse 

espaço precisa ser visto não como um espaço qualquer, mas como o local em que 

as crianças também estarão se constituindo como sujeitos e como leitores. 

O cantinho da leitura é concebido como um espaço em que a criança terá a 

oportunidade de se aproximar dos livros e se deliciar com boas leituras. As crianças 

que mantém contato com os livros e com as leituras, de maneira positiva, desde 

pequenas poderão se tornar adultos que veem a leitura como parte da sua vida e a 

inserem em suas rotinas de maneira natural.  

Nesse espaço é importante que a criança tenha a oportunidade de 

manusear os livros, podendo fazê-lo de forma autônoma ou com a mediação do 

professor, que também poderá dirigir as leituras, principalmente para incluir as 

crianças que ainda não sabem ler. Falando em inclusão, devemos considerar que 

nas instituições educativas existem sujeitos com diferentes níveis de aprendizagens 

por isso é necessário que a escolha dos livros seja pensada para atender a todos os 

partícipes, disponibilizando nesse espaço livros tanto para os que já estão 

alfabetizados como também para aqueles que ainda estão em processo de 

aprendizagem da leitura.  

À hora da leitura precisa ser vista como um ato importante e fazer parte da 

rotina escolar das crianças. O espaço disponibilizado para as leituras poderá ser 

utilizado pelas crianças, que podem fazer leituras espontâneas ou mediadas pelo 

professor. Quando a leitura for mediada pelo professor, o mesmo precisará 

considerar esse momento também como um momento importante para a formação 

da criança.  

O cantinho da leitura é um espaço que já está presente em muitas escolas 

de educação infantil e de ensino fundamental, porém o que temos visto durante os 

contatos com a escola durante estágios e outras práticas da Universidade é que 

esse espaço existe, mas não é utilizado de fato. Muitas das vezes esse espaço é 

utilizado para "castigar" as crianças que ficam agitadas durante a aula. 

 

6.3 BIBLIOTECAS MÓVEIS 

 

A biblioteca é um espaço da escola que possui um acervo de livros como 

também é um espaço acolhedor para se realizar leituras de maneira tranquila. 
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Apesar de serem algo fundamental, muitas escolas ainda não possuem uma sala 

disponibilizada para essa biblioteca o que prejudica as crianças tanto na 

aprendizagem dos conteúdos, pois é sempre bom ter um espaço facilitador para a 

realização de pesquisas, como também para sua formação enquanto leitora. 

Uma saída que as escolas encontram para suprir a falta dessa biblioteca é 

inserir uma biblioteca móvel, que se constitui basicamente em um acervo de livros 

disponibilizados em uma estante, carrinho, caixa, variando de acordo com a 

criatividade. No dia em que a biblioteca móvel visitar a sala de aula o professor 

poderá deixar as crianças à vontade para escolher e manipular os livros, como 

também poderá escolher um livro e ler para a turma. Como estamos falando de 

educação infantil presume-se que as crianças ainda não façam a leitura 

convencional dos textos, então cabe ao professor realizar essa leitura. De acordo 

com o Referencial curricular nacional para educação infantil (1998, p. 141) 

A criança que ainda não sabe ler convencionalmente pode fazê-lo 
por meio da escuta da leitura do professor, ainda que não possa 
decifrar todas e cada uma das palavras. Ouvir um texto já é uma 
forma de leitura.  

 

As crianças mesmo que não saibam ler convencionalmente fazem as leituras 

das imagens e levantam hipóteses a respeito do assunto tratado no texto. No 

momento em que o professor realiza a leitura convencional as crianças podem fazer 

a relação entre o que imaginaram e o que estava escrito. 

Essa biblioteca móvel, como o próprio nome já diz, tem a facilidade de 

movimentar-se pela escola, visitando as salas de acordo com a vontade e intenção 

do professor. 

 

6.4 SARAUS LITERÁRIOS 

 

O sarau literário pode ser um projeto para reunir toda a escola e a 

comunidade. Neste momento as crianças terão a oportunidade de expor poemas, 

poesias, contos, teatro e muitas outras formas de literatura. 

O sarau precisa ser organizado previamente e pode ser um projeto que 

acontece uma ou duas vezes ao ano. Para a sua realização as crianças podem 

escolher o tipo de literatura que mais lhe agrada, ensaiá-las e depois no dia marcado 

apresentar para o público. 
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A proposta do sarau também está expressa no Referencial curricular 

nacional para educação infantil (1998, p. 140) que destaca:  

Outra atividade a ser realizada refere-se às apresentações orais ao vivo, de 
textos memorizados, nas quais as crianças reproduzem os mais diferentes 
gêneros, como histórias, poesias, parlendas etc., em situações que 
envolvem público (seu grupo, outras crianças da instituição, os pais etc.), 
como sarau de poesias, recital de parlendas.  

 

Esta proposta precisa ser conversada com toda a comunidade escolar e, no 

que diz respeito às apresentações das crianças, essas não podem ser pressionadas 

para realizar as apresentações, mas se inteirarem do projeto de maneira 

espontânea, buscando no contato com a literatura momentos de descontração e 

prazer.  

 

6.5 BIBLIOTECA EM CASA 

 

A biblioteca em casa é uma proposta que visa fazer com que a criança 

perceba que os livros não são específicos do espaço escolar. É importante que as 

crianças percebam que o contato com os livros e com as leituras também pode ser 

mantido fora das escolas. 

Esse projeto também visa realizar uma aproximação entre a criança e seus 

familiares que poderão ter momentos de carinho acompanhado de uma leitura. Para 

a realização desse projeto é relevante que a escola selecione alguns livros para que 

as crianças, ao menos uma vez por mês, leve para casa e leia com seus familiares. 

Deste modo o Referencial curricular nacional para educação infantil (1998, p. 135) 

enfatiza que: 

Deixar as crianças levarem um livro para casa, para ser lido junto 
com seus familiares, é um fato que deve ser considerado. As 
crianças, desde muito pequenas, podem construir uma relação 
prazerosa com a leitura. Compartilhar essas descobertas com seus 
familiares é um fator positivo nas aprendizagens das crianças, dando 
um sentido mais amplo para a leitura. 
 

Essa relação de confiança entre a instituição educacional e os sujeitos pode 

ser um fator positivo para o amadurecimento da criança. Esse ato da escola poderá 

também contribuir para que as crianças percebam suas responsabilidades em 

relação ao cuidado com os livros e sintam-se envolvidos com a escola e seus 

projetos. 
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 Ao fazer a devolução dos livros cada criança poderá falar sobre a 

experiência de ler com seus pais ou responsáveis, bem como falar sobre as leituras 

feitas, o livro que mais gostou o que mais gostou na história e o que não gostou, e 

também recontar uma história que mais lhe chamou atenção. De maneira informal a 

leitura poderá ser cobrada para que assim a criança se sinta como um leitor  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do que foi exposto até aqui, podemos considerar a relevância de se 

proporcionar momentos em que as crianças tenham contato com as literaturas 

infantis, pois esse contato pode contribuir para a formação de futuros leitores 

literários. 

Defendemos que o uso da literatura é primordial para a formação dos 

sujeitos, sendo assim precisa estar presente no âmbito das instituições formais de 

educação e de ensino. A sua utilização não pode ser feita apenas como um recurso 

pedagógico que sirva de pretexto para o ensino de conteúdos meramente escolares, 

ou como uma maneira de manter as crianças quietas. Mas sim como uma 

contribuinte para a formação e aprendizagens dos sujeitos. 

Desta forma podemos retomar a ideia de Pires (2011, p. 36) ao ressaltar que 

 

(...) o emprego da literatura, especificamente no que diz respeito ao 
espaço da educação infantil, deve ser uma atividade que propicie 
sentimentos, emoções e aprendizagem, necessitando de uma ação 
sistematizada e planejada, para promover o desenvolvimento integral 
da criança, tornando o indivíduo crítico, criativo, consciente e 
produtivo. 

 

Entendemos que a peça fundamental para a mediação entre a literatura e as 

crianças é o professor. Este pode proporcionar e criar estratégias para que o contato 

seja o mais prazeroso e atrativo aos olhos das crianças. Por isso defendemos a 

importância de se realizar um planejamento para a inserção dessa literatura na sala 

de aula, valendo-se de estratégias para atrair as crianças e fazer com que essas 

tenham interesse em ouvir e ler as histórias.  

O professor poderá utilizar de estratégias como construção de recursos para 

a contação da história, preparação do ambiente, o próprio livro, entonação da voz, 

teatro, fantoches dentre vários outros recursos.  

Por fim chegamos à conclusão de que é fundamental inserir essas práticas 

de leituras dentro do ambiente da educação infantil e não só nele, pois a mesma 

contribui para o desenvolvimento da oralidade, para a criatividade e imaginação 

fatores importantes para a formação da criança. Queremos ainda deixar claro que 

não temos a pretensão de dizer que apenas os livros literários contribuem para o 
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estímulo desses fatores, mas de que a literatura é apenas entre tantas outras 

práticas que contribuem para essa formação.  
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