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RESUMO 

 

A presente pesquisa busca compreender até que ponto a Literatura Infantil contribui para o 

processo de formação do aluno enquanto leitor e para o seu desenvolvimento cognitivo. 

Inicia-se este trabalho com os conceitos sobre literatura infantil, a sua origem tanto no mundo 

quanto no Brasil, os gêneros que envolvem a literatura infantil, além de falar sobre a 

importância da leitura e do leitor. Para embasamento teórico recorremos a alguns autores que 

evidenciam a contribuição da literatura infantil de forma lúdica, criativa e prazerosa, para a 

formação do leitor. Para se alcançar o objetivo proposto, foi realizada uma pesquisa de 

abordagem qualitativa, em uma escola municipal com os alunos do primeiro ano do Ensino 

Fundamental I. Foram realizadas observações em sala de aula, oficinas de leitura e atividades 

que proporcionassem aos alunos momentos lúdicos, de criação, imaginação e interpretação a 

partir de histórias literárias. Evidenciou-se a participação dos alunos durante as atividades 

propostas, despertando-os para a prática da leitura. Assim, a partir desse contexto, 

compreendemos que as atividades realizadas a partir da leitura, apresenta um caminho 

interessante para envolver os alunos com essa prática e perceber que a literatura infantil tem 

grande importância como apoio pedagógico, não só na sala de aula, mas em todos os 

momentos que inclua a leitura. 

 

Palavras-chave: Literatura Infantil. Leitura. Leitor. Letramentos Literários. 
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INTRODUÇÃO 

 

A literatura infantil foi muito presente na minha vida principalmente na época em 

que estava no ensino infantil e fundamental, quando lia muitos livros infantis, como conto de 

fadas, histórias e textos em geral. O trabalho com textos literários é de suma importância para 

as crianças, portanto, os gêneros da literatura também ocupam um lugar privilegiado nesta 

etapa da educação.  

Sempre tive o prazer de ler os textos e ver as imagens coloridas dos livros o que fazia 

a imaginação ir muito além da história contada. Na escola gostava de ficar na biblioteca para 

ler e poder manusear os livros que chamavam mais atenção, sempre estava lá nas aulas vagas 

ou quando os professores levavam a turma. 

Na Universidade ao fazer leituras de alguns autores e até mesmo nas falas de alguns 

professores, observei um destaque e um incentivo para que pudéssemos trabalhar nas 

instituições escolares com as crianças de maneira lúdica, explorando a imaginação. E a 

Literatura Infantil se apresenta como um recurso a ser explorado, seja pelas ilustrações, ou 

pelas questões, memórias, reflexões que compõem a mediação do educador para a prática do 

letramento literário, aproximando os horizontes cognitivos dos sujeitos. Segundo Ferreiro 

(2002, p.36) “as crianças pensam a propósito das linguagens, e que seus pensamentos têm 

interesse, coerência, validez e extraordinário potencial educativo”. 

Durante as observações de Estágio na Educação Infantil o que me chamou mais a 

atenção foi que na escola as professoras das distintas salas em que estagiei (creche e pré-

escola) utilizavam com pouca frequência os recursos da literatura infantil e, quando contavam 

histórias para os alunos, em minha percepção, o objetivo centrava-se em passar o tempo. 

Porém as ações pedagógicas são fontes das experiências das professoras. De acordo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010), em seu Art. 9º 

propõe que “As práticas pedagógicas” que compõem a proposta curricular da Educação 

Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, garantindo 

experiências que: “III – possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e 

interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros 

textuais orais e escritos”. 

No tocante ao Ensino Fundamental se faz que os aspectos físico, afetivo, psicológico, 

intelectual e social sejam priorizados na formação das crianças, complementando a ação da 

família e da comunidade e, ao mesmo tempo, ampliando e intensificando, gradativamente, o 

processo educativo com qualidade social, mediante: I – o desenvolvimento da capacidade de 
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aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

(BRASIL, 2010). 

Com os fatos acima, surgiu à necessidade de compreender como o (a) professor (a) 

explora a Literatura Infantil e qual a contribuição desse recurso para a formação do aluno 

enquanto leitor e para as práticas pedagógicas no Ensino Fundamental? 

A partir do exposto, a escolha por esta temática justifica-se por entendermos que a 

Literatura Infantil proporciona o desenvolvimento de aulas muito mais atrativas, dinâmicas e 

um aprendizado mais significativo por meio do lúdico e valoriza a língua como veículo de 

comunicação e expressão, abrangendo o desenvolvimento da linguagem, sendo possível 

explorar os conteúdos de forma interdisciplinar. 

A importância deste trabalho reside no fato de corroborarmos com a ideia de que por 

meio das leituras de histórias infantis em sala de aula, o professor poderá explorar a 

imaginação, a criatividade, as emoções e sentimentos de cada aluno, onde a partir da história 

contada à criança poderá recontar as histórias através da própria releitura, de desenhos e até 

mesmo da escrita.  

Defendemos que de forma lúdica a literatura infantil pode ser adotada não só na 

alfabetização do educando, mas para preparar e despertar no mesmo o interesse de querer ler e 

escrever se considerarmos a escrita lúdica e criativa.  

Assim esse trabalho de conclusão de curso está dividido em três capítulos, sendo que 

no primeiro trata sobre a metodologia usada para nortear o trabalho e a caracterização do 

lócus da pesquisa. O segundo refere-se à revisão de literatura, trazendo os principais conceitos 

acerca da Literatura Infantil, sua origem no mundo e no Brasil, além dos gêneros da literatura 

e as características da leitura e do aluno enquanto leitor. O último capítulo está destinado para 

análise dos dados coletados durante a pesquisa a luz da teoria.  
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1. PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS  

 

1.1 ETAPAS DA PESQUISA 

 

O principal objetivo desta pesquisa foi compreender até que ponto a Literatura 

Infantil contribui para o processo de formação do aluno enquanto leitor e para o seu 

desenvolvimento cognitivo. E para que se obtenha a resposta que seja a mais compreensível 

foram realizadas as seguintes etapas, as quais estão descritas ao longo desse texto. 

Foi discutido, a partir da revisão bibliográfica, o significado da literatura infantil 

segundo os autores abordados na pesquisa, as contribuições da literatura infantil para o 

processo de desenvolvimento de leitor, localizando as informações necessárias a respeito do 

tema abordado em artigos, documentos, internet e livros.  

Após a revisão bibliográfica o próximo passo foi observar como é utilizada a 

literatura infantil pelo professor como apoio pedagógico no Ensino Fundamental. As 

observações aconteceram numa escola municipal da cidade de Porto Velho/Rondônia. A 

partir de então foi possível constatar quais os materiais de literatura infantil que são ou não 

utilizados em sala de aula como apoio pedagógico pelo professor junto aos alunos. 

A análise das atividades desenvolvidas com as crianças para compreender o processo 

de leitura dos alunos com o uso da literatura infantil ocorreu através das leituras de história da 

literatura infantil, seguidas de interpretações orais feitas após a leitura e assim por final 

atividade dirigida relacionada ao tema.  

Os instrumentos utilizados para a elaboração de dados foram: observação 

participante, diário de bordo contendo as anotações da observação da sala de aula, da 

participação, do planejamento das oficinas e da aplicação das mesmas, com relatório 

descritivo da oficina realizada, complementados com fotos das atividades desenvolvidas pelos 

alunos.  

 

1.2 TIPOS DE PESQUISA 

 

Uma pesquisa é feita através de levantamentos de dados, referentes ao tema em que o 

pesquisador pretende estudar. São ações que visam buscar respostas em uma determinada 

área. Sendo um processo para a construção de conhecimento do ser humano, além de obter 

resultados que possam ter conformidade com a expectativa criada.  
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Para a realização desta pesquisa, optaremos pela pesquisa exploratória, pois segundo 

Gil (2002, p.27) ela se constitui de “familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a constituir hipóteses”. Assim para obter resultados que sejam satisfatórios ela foi 

utilizada para melhor compreensão do objetivo desejado.    

 

1.3 LÓCUS DA PESQUISA: “BELEZAS DO BURITI” 

 

A coleta de dados para esse trabalho foi realizada na Escola Municipal de Educação 

Infantil e Ensino Fundamental Belezas do Buriti. Funciona no prédio que pertence a Igreja 

Divino Espírito Santo, alugado pela SEMED (Secretaria Municipal de Educação de Porto 

Velho) e está localizada na Rua Trindade, n.3454 no Bairro Flodoaldo Pontes Pinto. Sua 

criação e denominação são asseguradas pela Lei Complementar nº 381, de 16 de Julho de 

2010, tendo como entidade mantenedora a SEMED. 

A escola surgiu com a necessidade sentida pela secretaria municipal de educação em 

atender todas as crianças em idade escolar no ensino fundamental do município de Porto 

Velho. Sendo assim, essa escola teve sua criação no ano de 2009, em janeiro de 2010 com as 

matrículas e em fevereiro foi iniciado o período letivo com a oferta de 12 turmas funcionando 

de manhã e tarde divididas entre creche (com crianças de até três anos de idade), Pré I, Pré II 

e o Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano. 

Sua localização geográfica é em área urbana, na zona norte da cidade de Porto 

Velho, num Bairro com boa estrutura, pois tem ruas asfaltadas e um movimentado centro 

comercial. A escola atende a demanda de alunos do próprio bairro e das adjacências. São 

alunos que moram em bairros como: Flodoaldo Pontes Pinto, Aponiã, Igarapé, Nova 

Esperança, Planalto, Rio madeira, Embratel, Lagoinha, entre outros. E, para chegarem ao 

estabelecimento de ensino utilizam como meio de transporte carros, bicicletas, motos e até 

mesmo a pé.  

A estrutura física desta escola é composta por nove salas de aula, sendo que todas 

funcionam em cada turno, 01 sala de leitura e vídeo, 01 sala para o programa Mais Educação, 

01 secretaria, 01 sala de professor, 01 sala de Orientação Educacional, 01 sala de direção, 01 

cozinha, 01 depósito de merenda, 01 depósito de material de limpeza, 01 pátio coberto que 

serve como refeitório e para a prática de Educação Física, 01 banheiro para funcionários e 04 

banheiros para alunos, sendo 02 masculinos e 02 femininos. 

Atualmente a escola está atendendo um total de 389 (trezentos e oitenta e nove) 

alunos, funcionando em 2 (dois) turnos (matutino, vespertino) com um total de 18 (dezoito) 
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turmas, sendo que nos períodos matutino e vespertino atende a Educação Infantil com 

crianças na faixa etária de quatro a cinco anos e no Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano. 

No quadro de profissionais desta escola 26 (vinte e seis) são professores, sendo 

15(quinze) estatutários do quadro efetivo e 4 (quatro) hora extra. Destes 21 (vinte e um) são 

graduados em Pedagogia, e alguns com pós-graduação nas diversas áreas da educação. A 

diretora é formada em pedagogia e pós-graduada em psicopedagogia e a vice-diretora 

formada em pedagogia e pós-graduanda em educação especial.  

A equipe pedagógica é constituída por 2 (duas) supervisoras, uma no turno matutino 

formada em pedagogia/Supervisão,  graduada em Gestão Escolar, a outra no turno vespertino 

formada em Pedagogia, com pós graduação em Educação Especial e graduanda em 

psicologia. A escola conta ainda com 02 (dois) Orientadores Educacionais, uma no turno 

matutino formada em Pedagogia, com pós-graduação em Educação Especial e graduanda em 

psicologia, outro no turno vespertino com Licenciatura em História e Especialização em 

História Antiga e Medieval. 

Além dos professores a escola conta com 12 (doze) funcionários de apoio, dos quais 

estão lotados nos setores da escola, como: Agente de vigilância escolar, merendeira, agente de 

limpeza, inspetora e agente de portaria. 

A Escola organiza-se administrativamente baseada na Lei Orgânica do município e 

com a Constituição Federal, além da Lei de Diretrizes e Bases - LDB nº 9394/96, onde se 

constitui apoiada por diferentes serviços técnicos.  

Destacam-se os conselhos na gestão democrática, como: Conselho de classe, 

Conselho de Professores e Conselho escolar, que realizam reuniões mensais e bimestralmente 

ou quando há necessidade. Fazem parte destes conselhos os supervisores, orientadores, 

professores e secretária, direção, pais e alunos e demais funcionários.  

Todos os setores da escola desenvolvem seu trabalho a partir de um plano de ação o 

qual contempla justificativa, objetivos, estratégias, cronograma e avaliação. O corpo docente 

desenvolve seu trabalho a partir de um planejamento prévio, que poderá sofrer alterações de 

acordo com a necessidade de cada turma, sendo estes supervisionados pelo Serviço de 

Supervisão Escolar, com o objetivo de orientar o professor para que este possa desenvolver 

seu trabalho de forma satisfatória. 

Os recursos financeiros destinados à escola são para a cobertura de despesas, são 

utilizados para manutenção, conservação e alimentação escolar. Os recursos que a escola 

recebe apoio financeiro são: PDDE, PROAFEM, PNAE, PMAE, PROGRAMA MAIS 

EDUCAÇÃO.  
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Nos documentos da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Belezas do Buriti defende a seguinte missão: assegurar um ensino de qualidade dentro de um 

ambiente criativo, participativo e de igualdade, contribuindo para a formação de cidadãos 

críticos e conscientes, capazes de agir na transformação da sociedade. 
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2. LITERATURA INFANTIL: O QUE É E PARA QUE SERVE?  

 

 

A literatura, enquanto só substantivo, não predetermina seu público. Supõe-

se que este seja formado por quem quer que esteja interessado. A literatura 

com adjetivo, ao contrário, pressupõe que sua linguagem, seus temas e 

pontos de vista objetivam um tipo de destinatário em particular, o que 

significam que já sabe, a priori, o que interessa esse público específico. 

(CADEMARTORI, 1986, p.8) 

 

A literatura infantil é um gênero literário que é definido pelo público a que se destina 

como bem ilustra a citação que abre este capítulo. Destinada às crianças, a literatura infantil se 

refere a um conjunto de textos que possui gêneros literários como fábulas, poemas, contos, 

lendas entre outros, que expressa uma determinada experiência humana ou apenas conteúdo 

fictício. 

Os significados de literatura infantil se diversificam na fala de alguns autores, porém 

se assemelham numa questão: que tudo envolve fantasia, lúdico, imaginação, sonho, entre 

outros. Para Coelho (1997, p.24) ao definir literatura infantil, lembra-nos que está é “[...] antes 

de tudo, literatura; ou melhor, é arte”. Na maioria das vezes representa o mundo, o homem, a 

vida, os sonhos, o imaginário, ideias e realizações, ou seja, a literatura tem várias dimensões e 

formas que a envolve, tornando se em tudo prazeroso.  

A literatura infantil é, sobretudo, comunicação, pois cria a relação entre 

sujeitos comunicantes: autor e leitor. As propriedades formativas e 

informativas da literatura infantil só se realizam e concretizam-se na 

comunicação da criança com a história. Nesse sentido, é preciso considerar 

que na Literatura infantil o mundo é reproduzido de forma simbólica, 

mediante a fantasia, o fantástico, o sonho, o mágico. (OLIVEIRA, 2008, 

p.40) 

 

Contudo os livros de literatura destinados ao público infantil de certo modo 

comunicam-se com o leitor através não só das palavras, mas das figuras que os levam a 

mergulhar no imaginário e a fantasiar, misturando a realidade com o mundo fictício. A 

literatura infantil leva as crianças ao mundo da leitura de maneira mais atraente e divertida, 

pois através do mundo mágico e lúdico faz com que a criança observe tudo que está ao redor.  

A literatura Infantil, portanto tem a criança como principal representante, 

pois a representa sempre em busca de uma explicação que, mesmo quando 

mais lógica, é ainda mágica. Por isso, o gosto pelo mundo sobrenatural com 

fadas, ogros, bruxas serve como para dar asas á imaginação: “A criança 

serve-se do real, justamente, para penetrar em sua fantasia” Essa literatura 

surge simultaneamente para instruir, divertir e educar, trazendo a criança ao 

mundo que ela se identifica e sente-se livre para formar suas capacidades 
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intelectuais e sociais, visto que, elas ainda estão num processo de formação 

de experiências. (COSTA, 2003, p.49) 

 

São momentos em que as crianças se voltam para o seu mundo e deixam a 

imaginação fluir conforme o que vai lendo ou ouvindo. Identificam-se com os personagens 

apresentados, seja na forma de falar, de se vestir, de brincar, de andar, entre outros. Levando 

também em consideração que a Literatura Infantil pode ser trabalhada em outros temas e 

assuntos, possibilitando atingir determinadas finalidades educativas. 

Na definição de Bettelhein (2007) que entende por literatura infantil aquela que 

objetiva “desenvolver a mente e a personalidade da criança” não vem apenas para o 

divertimento e para a informação, mas tendo significados e que sejam compreensivos além de 

transmitir as crianças experiências de vida. 

A literatura infantil, para Teles e Soares (2013) tem sua importância fundamental 

para a educação das crianças, sendo que o aspecto mais relevante é em relação à formação dos 

alunos que passam a gostar de ler e sempre procuram estar envolvidos com o mundo da 

leitura. A literatura visa o estímulo à leitura através das coisas que são belas e atrativas nos 

textos literários. 

Neste sentido, a literatura infantil tem a possibilidade de gerar alguns resultados 

como a formação de leitores e também escritores, que compreendam o que leem e consigam 

se fizer entendíveis para outras pessoas. A comunicação pode ser mesmo através das 

ilustrações, transformando os textos em algo prazeroso, aprendendo a interpretar o que não 

está escrito, dando vários sentidos ao texto, podendo imaginar e criar as situações diversas. 

A riqueza polissêmica da literatura é um campo de plena liberdade para o 

leitor, o que não ocorre em outros textos [...]. A obra literária acaba por 

fornecer ao leitor um universo muito mais carregado de informações, porque 

o leva a participar ativamente da construção dessas, com isso forçando-os a 

reexaminar a sua própria visão da realidade concreta. (BORDINI; AGUIAR, 

1993, p.4). 

 

De forma convidativa e prazerosa, podemos oferecer a leitura para a criança, e a 

literatura infantil desempenha esse importante papel para o desenvolvimento de sujeitos 

leitores. Paço (2009) destaca que ela vem a favorecer as aprendizagens necessárias, 

contribuindo para a compreensão de valores, confronto com diferentes ideias, culturas, 

crenças, opiniões e informações diversas.  

Em complemento, Santos e Paiva (2012) afirmam que a Literatura Infantil aparece 

como uma valiosa ferramenta que pode ser utilizada pela escola na construção do aluno leitor 
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e o que visa na contribuição para a formação desse leitor são as indagações pertinentes nas 

obras de literatura infantil que estimulam a curiosidade e instigam a novos conhecimentos.  

Paiva e Oliveira (2010) destacam que a Literatura Infantil é arte, e como arte deve 

ser apreciada e corresponder plenamente à intimidade da criança. Pois tudo o que é belo, 

chama a atenção das crianças fazendo que elas aumentem a curiosidade e o anseio pela 

literatura que passa a ser vista como um alimento que sacia os seus interesses.  

O encantamento gerado pela literatura infantil no leitor, sempre estará em todos os 

lugares. Todavia a literatura infantil não tem superado alguns problemas principalmente nas 

práticas pedagógicas que apresentam a literatura infantil apenas como exercícios intelectuais 

ou mesmo pedagógicos. Fazendo com que seja desviado da literatura infantil o poder de 

imaginação que a mesma proporciona na formação aluno leitor. 

Teles e Soares (2013) consideram que a Literatura infantil proporciona às crianças 

diferentes experiências com a linguagem e com os sentindo, ou seja, possibilita o 

desenvolvimento linguístico e cognitivo. Essas experiências tornam o acesso à leitura e a 

escrita muito mais divertidas, pois quanto mais a leitura e prazerosa, melhores são os 

resultados na escrita.  

Existem vários caminhos que levam a criança ao mundo da leitura, mas a literatura 

infantil os leva de maneira divertida, tendo o caráter mágico e lúdico faz com que a atenção 

da criança se volte a ela, através dos livros de estórias, que contém ilustrações multicoloridas, 

além de pequenos textos, entre outros aspectos. Nesse caminho a criança é conduzida a 

desenvolver a imaginação, emoções e sentimentos. É na contação de história que as crianças 

aprendem nomes, sons, músicas e se inserem na cultura, todavia a escola muitas vezes não 

proporciona para os alunos o caráter lúdico e mágico que tem a literatura infantil. 

Para Paço (2009) a literatura infantil sempre foi ligada à diversão ou ao aprendizado 

das crianças, levando-as para a descoberta do mundo, fazendo com que viajem entre a 

realidade e a fantasia. Assim a literatura infantil se torna importante na formação da 

criança/aluno leitor, ampliando o conhecimento sobre o mundo, provocando curiosidade e 

estimulando a sua imaginação e fantasia. 

 

2.1 A LITERATURA INFANTIL NO MUNDO E NO BRASIL 

 

Segundo as autoras Lajolo e Zilberman (2002) as primeiras obras visando ao público 

infantil somente apareceram no mercado livreiro na primeira metade do século XVIII e que 

Perrault, não foi o responsável pelo surto da literatura infantil que se expandiu na Europa, 
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especificamente na Inglaterra, com acontecimentos econômicos e sociais principalmente no 

desenvolvimento industrial. 

Outros teóricos defendem que a literatura infantil aparece a partir do século XVII, 

durante a reorganização do sistema educacional burguês e que antes não haveria infância 

como conhecemos. As crianças eram vistas como adultos em miniaturas e até então não 

haveria livros e histórias direcionadas a elas, não existindo a literatura infantil: “Desde a 

antiguidade, a literatura, em sua aproximação com crianças e jovens, foi entendida como 

veículo privilegiado de transmissão de valores, sobretudo os morais”. (PERROTI, 1986, 

p.45). Na sociedade tradicional, viam se mal as crianças e os adolescentes, que tinham a 

infância reduzida e logo eram inseridas no meio adulto.  

Azevedo (1999) afirma que a criança no período medieval conseguia sobreviver aos 

riscos que a primeira infância oferecia, enquanto pequeno individuo que por volta de mais ou 

menos os seus sete anos de idade já era encaminhado para poder aprender alguma profissão. 

Diante disso a educação era garantida pela aprendizagem do convívio das crianças e 

adolescentes com os adultos, o que eles precisavam aprender e saber ajudando os adultos a 

fazê-las. E quando se tratando de leituras ou contação de histórias, tanto as crianças como os 

adultos partilhavam de um mesmo contexto. Destacando as ações significativas de interação, 

múltiplas leituras na constituição de vários sentidos.  

 

Nesse mundo, onde a crença em fadas, gigantes, anões, bruxas, castelos 

encantados, elixires, tesouros, fontes da juventude, quebrantos e países 

utópicos e mágicos era disseminada, crianças e adultos sentavam-se lado nas 

praças públicas, durante as festas, ou à noite, após o trabalho, para escutar os 

contadores de histórias. (AZEVEDO, 1999, p.3) 
 

De forma em que rapidamente as crianças eram submetidas ao mundo adulto, a 

literatura ou as histórias em geral, foi uma forma em que se transmitia a realidade onde as 

crianças viviam, eram histórias contadas para alertar dos perigos que poderiam acontecer ou 

mesmo ensinar os costumes, tradições tudo o que envolvia a convivência em sociedade ou 

somente como passatempo após períodos longos de trabalhos.  

A Literatura Infantil surgiu no Brasil tempos depois em que se iniciou na Europa. 

Com a chegada da família Real, se deu a implantação da imprensa nacional, onde começou a 

circular os primeiros textos impressos. É com a implantação da Imprensa Régia, em 1808, 

aonde começaram a serem publicados os primeiros livros para crianças no Brasil, 

(ZILBERMAN; LAJOLO, 1986, p.23), descrevem como sendo “[...] coleção de histórias 

morais e um diálogo sobre geografia, cronologia, história de Portugal e história natural”. E 
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ainda de acordo com as autoras eram insuficientes para caracterizar uma produção literária 

realmente brasileira. 

De acordo com Carvalho (1989, p.126) “a Literatura Infantil, no Brasil, é antecedida 

por uma intensa atividade representada pelo jornalismo e por traduções, o que nos permite 

admiti-la como a primeira fase da Literatura Infantil, num período preparatório, de 

amadurecimento”. As primeiras obras que aqui foram publicadas para as crianças, eram 

traduções adaptadas dos contos e fábulas de autores como Perrault, Irmãos Grim e Andersen. 

Pode se caracterizar que a Literatura infantil brasileira surgiu de fato a partir das 

publicações de Monteiro Lobato. Para Coelho (1997), Lobato foi o precursor para que as 

inovações ocorridas na Literatura decorrentes do Modernismo também atingissem a Literatura 

Infantil. Sua maior inspiração foi às crianças, com suas fantasias, aventuras, travessuras, 

objetos, brinquedos e etc. Até então o que se tinham eram leituras escolares, de modos 

totalmente científicos e didáticos. 

 

Raros são os marcos decisivos no anúncio de novos valores e visões de 

mundo, mas Monteiro Lobato representa um marco para a Literatura Infantil 

brasileira. A começar pela sua concepção de criança que, contrária à visão 

míope de sua época. Reconhecia nos pequenos a força da transformação: 

Lobato acreditava que através da literatura e da educação era possível 

conceber um mundo menos injusto, e para isso a criança deveria ser amada e 

respeitada. (OLIVEIRA, 2008 p.80) 

   

Mas a criança não precisa ser vista como um adulto, mas como criança que possui o 

seu próprio ponto de vista de mundo através do seu olhar diante do que acontece ou possa 

acontecer na realidade e na convivência em que se está inserido. Monteiro Lobato 

“reencontrou a criança, amealhou toda a riqueza e criatividade de seu mundo maravilhoso e 

construiu um universo para ela, num cenário natural, enriquecido pelo folclore de seu povo, 

aspecto indispensável à obra infantil”. (CARVALHO, 1989, p.133). 

Sendo assim, Cademartori (1986) afirma que Lobato rompe com os padrões que 

foram prefixados em relação ao gênero e que os seus livros destinados ao público infantil 

acaba criando um mundo que não consiste na representação do real.  

Segundo Costa (2003), a Literatura Infantil no Brasil vai além da educação formal. 

Os principais objetos que interessam os autores são os de informar e educar. E nesse sentido 

podemos compreender as crianças e ajudar a ampliar o seu conhecimento nas mais diferentes 

direções. 

A literatura para crianças aparece não para o lazer ou função estética, mas 

como suporte e/ou instrumento de apoio para a transmissão de princípios e 

conformação ideológica que possibilite ao adulto a manipulação do futuro, 
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ao dirigir e condicionar pela educação as crianças do presente. (YUNES, 

1984 p. 124) 

 

A literatura é um suporte que auxilia tanto os pais orientando os seus filhos em casa, 

como auxilia os professores no apoio pedagógico para criação de estímulos aos alunos. De 

acordo com Coelho (1997) a literatura hoje tem a intenção de estimular no leitor a sua 

consciência de forma critica, onde ele possa desenvolver a sua expressividade verbal ou sua 

criatividade latente, fazer com que a criança tenha capacidade de observar e refletir o que está 

em sua volta e depois que ele venha em seu momento participar ativamente do processo em 

curso, formando a sua consciência para viver em sociedade.  

 

 

2.2 GÊNEROS DA LITERATURA INFANTIL 

  

A literatura infantil, apesar de infelizmente ainda ser considerada por alguns como 

literatura menor, é um campo riquíssimo de criação. Não apenas os temas envolvidos nas 

histórias, mas também os gêneros literários podem variar.  

Segundo a classificação proposta por Coelho (1997) temos: Gêneros (formas 

geradoras): poesia, ficção e teatro. Os subgêneros (formas básicas): a) Soneto, hino, ode, etc. 

(poesia); b) Conto, romance, novela, literatura infantil (ficção); c) Farsa, tragédia, ópera, 

comédia, etc. (teatro). 

Assim como na literatura voltada especificamente para o público adulto há uma 

variação nos modos de narrar histórias para crianças. A literatura infantil ocupa um lugar 

específico no âmbito do gênero ficção, onde abrange toda e qualquer prosa narrativa literária, 

pois se destina a um leitor que está em formação, passando pelo processo de aprendizagem 

inicial da vida.  

Durante a fase de criação, o autor escolhe em qual forma representará o mundo e os 

homens para o seu leitor, o que pode resultar em estruturas narrativas diferentes. Assim temos 

os diferentes gêneros da literatura infantil que incorporam as representações das demais 

variadas em relação à realidade - mesmo que sendo imaginária – e a forma como os 

personagens interagem com ela.  

Desde a origem dos tempos, as formas de narrativas são consideradas como 

pertencentes ao gênero da ficção, definida como formas simples. Formas simples são 

narrativas que circulavam entre os povos da antiguidade e transformando no que hoje 
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sabemos como tradição popular. Entre as formas simples as mais conhecidas estão: a Fábula, 

o apólogo, a parábola, a alegoria, os mitos e a lenda. 

A Fábula tem seu significado originário do latim “dizer, contar algo”.  São pequenas 

narrativas em que há animais que falam e ao final da narrativa se transmiti uma moral. Sua 

origem se dá por volta do século VI a.C, pelo grego Esopo, vindo a ser aperfeiçoada tempos 

mais tarde por Fedro um escravo romano (séc. I a.C). A fábula se diferencia das demais 

categorias de espécies metafóricas ou simbólicas, por estar presentes nos textos os animais, 

ensinando uma situação humana e exemplar (COELHO, 1997, p.147). 

O apólogo do grego (apo= sobre e logos= discursos) também é uma breve narrativa, 

vivenciado por seres inanimados que não possuem nenhuma vida animal ou humano, que 

retrata uma situação que ao final venha gerar exemplo para os homens. (COELHO, 1997, 

p.149)  

A parábola tendo significado de comparação, é uma narrativa de diversas situações 

vividas por seres humanos, mas também podendo ser por animais, que a partir das 

comparações surge um ensinamento moral. As parábolas foram muito usadas pelos povos 

antigos, sendo a Bíblia uma das maiores fontes de parábolas. (COELHO, 1997, p.149)  

A alegoria, sendo expressões através de imagens, mas também é uma narrativa em 

prosa ou em verso, cuja interpretação varia de leitor para leitor.  (COELHO, 1997, p.150) 

Os mitos segundo Coelho (1997, p. 150) “são narrativas tão antigas quanto o próprio 

homem; e nos falam de deuses, duendes, heróis fabulosos ou de situações onde o sobrenatural 

domina”. Os mitos vivenciam o pensamento do homem sobre os princípios superiores, sendo 

uma necessidade religiosa. O homem mais moderno tentando interpretar os mitos viu que 

haveria a necessidade de investigação científica para poder entender o que se estava por trás 

de cada história contada. O mito e a literatura sempre andaram juntos, pois “não existe mito 

sem palavra literária” (COELHO, 1997, p.151). 

Por último ressalto a lenda, do latim (legenda, legere) – Ler, uma breve narrativa em 

forma de verso ou prosa, que é tirado a partir de tradições vividas por povos ou comunidade, 

cujas lendas são contadas e passadas de pais para filhos, de gerações para gerações e 

dependendo da região geográfica pode haver mudanças na forma como e contada, mas tendo 

o mesmo sentido e sempre sendo principalmente transmitidas oralmente. O folclore brasileiro 

se destaca por ser rico em lendas. (COELHO, 1997, p.153) 

Outro que também se destaca é as narrativas maravilhosas, narrativas de 

acontecimentos e aventuras no mundo mágico, algo extremamente fora da realidade em que 

vivemos. “As narrativas maravilhosas decorrem no mundo da magia, da fantasia ou do sonho 
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[...] Castelos, palácios, florestas ou bosques encantados; reis e rainhas, princesas belas e 

príncipes heroicos”. (COELHO, 1997, p.154) 

E dentro dessa narrativa maravilhosa temos os Contos de Fadas. Este ligado a 

aventuras sobrenaturais que visavam à realização interior do ser humano. Fada vem do latim 

“fatum”, significando destino. As fadas são seres imaginários, que em si possuem poderes, 

podendo interferir na vida dos humanos, os auxiliando em situações que sozinhos não 

conseguiram realizar. (COELHO, 1997, p.155) 

 

2.3 A IMPORTÂNCIA DA LEITURA E DO LEITOR 

 

Atualmente localizamos diferentes definições de leitura. Silvia (2007), por exemplo, 

destaca que ler é saber compreender e interpretar, mas para isso devemos ter a clareza que a 

compreensão e interpretação dependem de cada pessoa, seja ela estando no seu contexto de 

vida, dependendo da sua maturidade, suas experiências, histórico entre outros motivos.   

A leitura para todos é muito importante, desde as antigas civilizações quem conhecia 

as palavras e tinha a capacidade de comunicação eram as pessoas de poder. O que adquirimos 

através das leituras são os desenvolvimentos intelectuais é o saber, mais precisamente o 

conhecimento. 

A leitura é uma atividade mental que vem exigir exercícios, de acordo com o nível de 

desenvolvimento do educando. Sendo que o processo completo da leitura envolve atos 

distintos e consequentes. Contribui muito para o desenvolvimento de uma sociedade, para o 

exercício da cidadania e para o desenvolvimento intelectual. A escola deve possibilitar e 

oportunizar que seja desenvolvido nos alunos o gosto pela leitura e essa leitura venha ser por 

meio dos textos de valor significativos para os mesmos. Para Solé (1998, p. 27) “a leitura 

pode ser considerada um processo constante de elaboração e verificação de previsões que 

levam à construção de uma interpretação”. 

O leitor quando envolvido com textos ou obras literárias consegue compreender o 

texto e relacioná-lo com o mundo que está à volta, descobrindo novos significados. A 

formação do leitor não se atribui simplesmente a escola, há vários fatores que tendem a 

influenciar a maneira como a criança aprende a ler. Para Solé (1998, p.27) “Assumir o 

controle da própria leitura, regulá-la, implica ter um objetivo para ela, assim como poder gerar 

hipóteses sobre os conteúdos que se lê”. O ato de ler tem suas faces, objetivos e chegam por 

meio da escola e dos professores, porém as atitudes e os valores sociais mesmo que invisíveis 
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não é menos real, que contribui também para estimular a criança lê, acelerando o seu ritmo e 

as informações.  

A literatura infantil leva as crianças ao mundo da leitura de forma mais divertida, 

mas a escola muitas vezes não tem proporcionado aos seus alunos esse caráter mágico e 

lúdico que a Literatura Infantil oferece. A leitura não é apresentada à criança como algo belo e 

prazeroso, o que, consequentemente, poderá levar a má formação de leitores. Assim ao 

pensarmos em ações pedagógicas com a literatura uma dica é recorrer aos quadrinhos e outros 

empréstimos de linguagem, para assim dialogarmos com outros suportes que compõem o 

universo das crianças. 

No sentido de convívio do leitor com a literatura resulte efetivo está à necessária 

adequação dos textos às diversas etapas do desenvolvimento infantil/juvenil. Coelho (1997) 

destaca as etapas do desenvolvimento em: Pré-leitor, Leitor Iniciante, leitor em processo, 

leitor fluente e leitor crítico. 

A autora caracteriza o Pré-leitor como aquele que vive na primeira e na segunda 

infância. Entre o décimo quinto mês de idade até por volta dos três anos que a criança inicia o 

reconhecimento da realidade que rodeia, principalmente pelos contatos afetivos e pelo tato. 

Como estímulos naturais, as gravuras de animais ou objetos familiares à criança devem ser 

incluídas entre os seus brinquedos. É nessa fase que o mundo natural e o mundo cultural (o da 

linguagem nomeadora) começam a se relacionar na percepção que a criança começa a ter do 

espaço global em que vive. A partir dos dois, três anos de idade é a fase em que começam a 

predominar os valores vitais (saúde) e sensoriais (prazer ou carências físicas e afetivas). Os 

livros adequados a essa fase devem propor vivências radicadas no cotidiano familiar à 

criança. 

O leitor iniciante está caracterizado na faixa etária entre os seis e sete anos de idade. 

Nessa fase da aprendizagem da leitura, na qual a criança já reconhece com facilidade os 

signos do alfabeto e reconhece a formação das sílabas simples e complexas. É o início do 

processo de socialização e de racionalização da realidade. Os livros adequados a essa fase 

apresentam as seguintes características: Imagem, narrativa, humor, personagens, textos 

estruturados e argumentos. 

O leitor em processo encontra-se entre o oitavo e o nono anos de idade, momento em 

que a criança já domina com facilidade o mecanismo da leitura e esta deve conter presença 

das imagens em diálogos, textos escritos em frases simples, narrativa, fabulação e humor. 

A partir dos dez, onze anos é a fase do leitor Fluente, em que ocorre a consolidação 

do domínio do mecanismo da leitura e da compreensão do mundo expresso no livro e a leitura 
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segue apoiada pela reflexão. Nessa fase também se desenvolve o pensamento hipotético 

dedutivo e a consequente capacidade de abstração. 

Entre doze, treze anos a criança encontra-se na fase do Leitor Crítico, onde deve ser 

enfocado o domínio da leitura, da linguagem escrita, capacidade de reflexão em maior 

profundidade, fase de desenvolvimento do pensamento reflexivo e crítico.  

A leitura tem motivado diversas situações que aparecem no cotidiano, essas situações 

segundo Paiva e Oliveira (2010) são as necessidades, prazer, obrigação, divertimento, ou para 

passar o tempo. Assim a leitura se torna fundamental na construção de conhecimentos e para 

o desenvolvimento do ser humano. 

A leitura é muito presente e se torna importante em nossas vidas, com ela temos a 

oportunidade de aprender, ensinar e ter acesso a outras culturas. Por meio da leitura fazemos 

viagens utilizando o mundo da imaginação, onde essa imaginação fica evidente 

principalmente na infância.  

O leitor infantil através dos contos pode ser despertado nas mais diferentes emoções 

e ampliar sua visão de mundo. O contato com o seu mundo interior estimula a sua fantasia, 

seus sentimentos, medos, etc. Ajudando a superar os conflitos e alcançando o equilíbrio que 

precise para o seu crescimento. 

Para Paço (2009) a leitura reflexiva, a aprendizagem de termos e de conceitos são 

aspectos da aprendizagem intelectual que se adquirem pelo processo de leitura. E a literatura 

tem o papel importante, pois através dela podemos atingir ainda mais o gosto pela leitura, 

preferências, atitudes e ideais. 
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3. ANÁLISE DOS DADOS 

3.1 NA SALA DE AULA DO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Após a autorização concedida pela vice-diretora da escola para a realização da 

pesquisa, esta ficou de estabelecer contato com as professoras regentes para permissão da 

observação e realização da pesquisa nas salas dos anos iniciais. Sendo assim a sala em que foi 

possível fazer a observação e a aplicação das oficinas foi a do primeiro ano do Ensino 

Fundamental. 

Em um primeiro momento desta pesquisa constatou-se que a professora não explorou 

a literatura infantil como apoio pedagógico no ensino fundamental, durante os dias em que 

estive presente na sala de aula do 1º Ano. Como caminho para se obter esta resposta, tive 

como apoio as observações realizadas em sala de aula. 

Através das observações percebi que não houve utilização dos chamados recursos 

literários pela professora. Durante as aulas em que observei a professora utilizou-se da 

apostila como recurso para poder fazer e tomar a leitura individualmente dos alunos, ou seja, 

primeiro o aluno faz a leitura de forma silenciosa de um pequeno texto relacionado a uma 

determinada letra do alfabeto e, posteriormente, vai até a professora para poder realizar a 

leitura perante ela.  

Pelo que foi observado, o momento destinando para que isso ocorra vai desde o 

início da aula até o horário que precede o recreio, pois conforme a professora a partir do 

momento que aderiu a essa prática os alunos começaram a apresentar avanços na leitura. 

Outra situação também observada foi que não foram realizadas atividades 

procedentes das leituras feitas pelos alunos em sala de aula, sendo passadas outras atividades 

após o recreio que não tivesse nenhum vínculo com a leitura realizada anteriormente, pois 

como bem afirma Souza (1992, p.22):  

Leitura é, basicamente, o ato de perceber e atribuir significados através de 

uma conjunção de fatores pessoais com o momento e o lugar, com as 

circunstâncias. Ler é interpretar uma percepção sob as influências de um 

determinado contexto. Esse processo leva o indivíduo a uma compreensão 

particular da realidade. 

 

A leitura é de suma importância para que haja ainda mais o conhecimento de mundo. 

É importante ressaltar que a leitura de um texto faz o leitor criar ou recontar esse mesmo 

texto, além de reescrever ou produzir outro texto. A leitura também auxilia nas experiências e 
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nas interações sociais, bem como no desenvolvimento do aluno na escrita, que é um dos 

pontos muito importante na formação do leitor/escritor. 

(...) entendemos que o ensino de leitura deve ir além do ato monótono que é 

aplicado em muitas escolas, de forma mecânica e muitas vezes 

descontextualizado, mas um processo que deve contribuir para a formação 

de pessoas críticas e conscientes, capazes de interpretar a realidade, bem 

como participar ativamente da sociedade. (OLIVEIRA; QUEIROZ, 2009, 

p.2) 

   

Compreendo que a leitura realizada pela professora em sala de aula faz parte da 

alfabetização dos alunos por estarem em uma sala de 1º Ano do Ensino Fundamental, de 

modo que há a necessidade de ser trabalhada a leitura dentro da sala de aula, pois são de suma 

importância para o aluno, porém a escolha do que será lido deve ser feita minuciosamente. 

Na sala de aula observei que havia um expositor de livros e os alunos eram liberados 

ao término das atividades para manuseá-los. Observei que nestes momentos, alguns alunos 

liam os livros enquanto outros folheavam as imagens e logo trocavam de obra. Nesta ação 

penso que o livro foi utilizado para manter os alunos entretidos até o término do horário 

estipulado para encerramento da aula.  

Penso que o trabalho com a literatura infantil faz com que as crianças desde cedo 

tenham acesso e se interessem pela cultura letrada, além de trabalhar com a imaginação, 

concentração e emoção. Além disso, o acesso à leitura e contação de histórias possibilita “[...] 

estimular o desenhar, o musicar, o sair, o ficar, o pensar, o teatralizar, o imaginar, o brincar, o 

ver livro, o escrever, o querer ouvir de novo (a mesma história ou outra). Afinal tudo pode 

nascer dum texto” (ABROMAVICH, 1997, pg.23). 

Com o uso da literatura infantil podemos incentivar o hábito de leitura nos alunos por 

meio de atividades como as rodas de leituras, utilizando se do cantinho da leitura para a 

contação de histórias, o manuseio do livro pelos alunos, recontar oralmente a história. 

Desenvolver atividades relacionadas como: construção de frases, cruzadinhas, caça-palavras, 

jogo da memória com os personagens, dobraduras de papel, colagens, desenhos relacionados 

aos textos ou mesmo criar novas ilustrações para o livro. 

Outras formas de trabalhar a literatura infantil é montar peças teatrais, com utilização 

de máscaras, figurinos, fantasias, fantoches, utilização de aventais, cantar músicas, 

brincadeiras, criação de cenários, confecção de cartazes, entre outros. 

Essas são algumas formas metodológicas para que o professor possa trabalhar a 

literatura infantil com os alunos nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Neste caso, a 

mediação do professor direcionando o processo de aprendizagem do aluno é fundamental, 
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lembrando que todas as atividades precisam ser planejadas adequadamente para atingir os 

objetivos necessários.  

  

3.2 BELEZAS LITERÁRIAS PELAS OFICINAS PRÁTICAS  

 

A primeira oficina realizada com a turma do 1º Ano do Ensino Fundamental teve 

como o principal tema o livro infantil intitulado “Chapeuzinho Vermelho”, por acreditar que 

essa história já era conhecida pelas crianças. De início, apresentei aos alunos o livro, o autor 

da adaptação e o seu ilustrador, finalizando com a leitura da história. Durante o momento em 

que estava fazendo a interpretação oral da história, uma aluna levantou a mão, perguntando 

qual era o nome verdadeiro de Chapeuzinho Vermelho. Surpreendi-me com a pergunta que 

foi realizada e notei que a aluna buscou uma característica da personagem que não é dita na 

história e isso aguçou a sua curiosidade enquanto ouvinte e leitora. 

Houve um momento em provoquei os alunos a se imaginarem no lugar da 

personagem principal da história no momento em que fugia do Lobo Mal. E perguntei quais 

as estratégias eles adotariam para tal situação e as respostas dos alunos foram as mais 

diversificadas, dentre elas destaco: “Mataria o Lobo com uma arma de fogo”; “Mataria o lobo 

com uma faca grande e amolada que o pai tem em casa”. De acordo com Dohme (2009, 

p.134) “A vivência em atividades de fantasia permite que as crianças participem de situações 

fictícias com interesse e como se estivessem vivendo-as na realidade, desta forma são feitas 

assimilações e tomadas posturas que serão úteis em situações analógicas à vida real”. Isto me 

leva a pensar na realidade em que as crianças da atualidade estão imersas e demonstra que os 

alunos estão sempre observando o que tem a sua volta e no momento da imaginação recorre a 

fatos vivenciados na realidade.  

Num determinado momento uma das alunas levantou a mão e perguntou se poderia 

fazer uma pergunta. Com a afirmativa ela inqueriu: “Professora, qual é o nome de verdade da 

Chapeuzinho Vermelho?” Respondi que todos a chamavam de Chapeuzinho Vermelho, por 

que usava sempre um capuz Vermelho na cabeça, mas que no momento eu não sabia o 

verdadeiro nome dela, mas pesquisaria para lhe responder. A aluna então balançou a cabeça, 

concordando foi quando pensei e sugeri que criássemos um nome para a Chapeuzinho 

Vermelho. É um dos nomes que os próprios alunos sugeriram foi “Vermelhinha”. 

Para a realização da segunda oficina o livro infantil escolhido foi “João é o Pé de 

Feijão”. A partir do momento em que mostrei a capa do livro aos alunos prontamente se 

manifestaram dizendo que já conheciam a história. Afirmaram que já tinham realizado a 
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experiência de plantar o feijão e por isso conheciam o pé de feijão. Quando indagados se 

gostavam ou não de comer feijão, muitos disseram que não, mas após provarem passaram a 

gostar desse alimento. A leitura foi realizada junto com a interpretação oral seguida das 

atividades propostas que se encontra no plano em anexo.  

Na terceira oficina dei continuidade a essa história, propondo aos alunos que cada 

um pudesse ler um trecho da história. Foi um dos momentos que realmente os alunos se 

propuseram a ler, até mesmo aqueles que não sabiam ler fizeram questão de participar. Com 

isso percebe-se o interesse em participar e ao mesmo tempo de querer compreender o que se 

está lendo.  

Na quarta oficina planejei trabalhar com o livro de literatura da autora Ruth Rocha, 

intitulado “Quem tem medo de monstro?” Percebi com esta leitura que os alunos não 

possuíam conhecimento prévio da história, mas ao mostrar a capa do livro alguns alunos 

rapidamente leram o título o que despertou a atenção dos demais que passaram a ter uma 

noção que na história havia um monstro.  

Ao questionar os alunos se eles tinham medo de monstro, respondem que não, mas 

ao perguntar se tinham medo de algum animal ou coisa do tipo, responderam que sentiam 

medo de aranha, barata, cobra sendo que um dos alunos respondeu que a mãe tinha medo de 

bandido.  

Ao mostrar apenas a capa do livro penso ter despertado nos alunos a imaginação de 

como seria o monstro da história e as respostas foram as mais diversas e de que o monstro era 

concebido como algo terrível e que fazia maldades com as pessoas. 

Conforme ia lendo cada detalhe da história os alunos começaram a rir quando 

ouviam sobre os medos que cada personagem possuía. De acordo com Abromavich (1997, 

p.64) “Pois humor – na literatura infantil e na vida – não é contar piadas, fazer graçarolas ou 

um comentário boboca e óbvio, muito menos ser explícito... Também não é ficar rindo de 

bobeira pura”. Assim como mencionado antes os alunos compreenderam que os personagens 

sentiam medo mesmo sendo aqueles que nas demais histórias são os temíveis, horríveis e que 

provocam medos nos outros. 

Na última oficina aplicada com as crianças do primeiro ano do ensino fundamental o 

planejamento foi realizado com a obra de Audrey Wood, com o título “A Casa Sonolenta”. 

Ao apresentar a capa do livro os alunos já identificaram que os personagens estavam 

dormindo. Ao serem questionados sobre o título do livro os alunos responderam que os 

personagens viviam dormindo e acordavam apenas para comer, mas logo voltavam a dormir, 

ou, passavam o dia e a noite dormindo, não fazia mais nada além de dormir até morrer.  
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Durante a realização das leituras, os alunos ficaram compenetrados em ouvirem as 

histórias, com silêncio absoluto e atento a cada detalhe. 

Com os momentos destinados as discussões antes e após as leituras realizadas os 

alunos se mostraram bastante participativos e interessados, com as duas primeiras leituras, os 

mesmos já conheciam a história, então todos queriam falar a respeito do que sabiam. Nas duas 

últimas leituras, mesmo não conhecendo as histórias, opinavam sobre o que iria acontecer só 

observando a capa e após a leitura se mostravam surpresos com as descobertas feitas.  

[...] como o espaço em que os sujeitos podem, por meio da leitura, dialogar, 

questionar, discutir, duvidar e compartilhar saberes. [...] Nesse espaço, 

professores e alunos devem possuir autonomia para pensar, para refletir o 

seu processo de construção do conhecimento, para terem acesso a novas 

informações, para que o processo ensino-aprendizagem seja concebido como 

um processo global de relação interpessoal que envolva ao mesmo tempo 

aquele que aprende, aquele que ensina e a relação ensino-aprendizagem. 

(ROCHA, 2008, p. 78) 

 

O momento da contação de histórias deve ser prazeroso e estimulante para as 

crianças quando explorada de diferentes maneiras. A criança deve ter a oportunidade de 

manusear o livro, de olhar cada detalhe da história e tirar suas conclusões e não deve ser 

privada das oportunidades de aprendizagens que uma leitura e um bom livro proporcionam.   

Com a atividade escrita no quadro relacionada a Chapeuzinho Vermelho, os alunos 

tiveram a oportunidade de compreender que a partir da palavra CHAPEUZINHO, podemos 

escrever outras palavras, algo que também foi explorado com a atividade em formato de 

cruzadinha, como mostra a figura 1. 

Figura 1 

 
Atividade a partir do livro “Chapeuzinho Vermelho”. Foto tirada no período da regência. Fonte: 

Arquivo da Pesquisadora, 2016. 

 

Com a literatura de “João é o Pé de Feijão” foram realizadas ainda duas atividades: 

primeiro, os alunos tinham que resolver continhas de adição e depois colar caroços de feijão 
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na quantidade exata do resultado da continha. Assim os alunos tiveram o acesso a relacionar 

uma atividade de matemática e trabalhar com colagem, destacando a interdisciplinaridade. A 

segunda atividade foi relacionada à escrita, com a proposta de separação de sílabas dos nomes 

dos personagens da história. 

 

Figura 2                                                                        Figura 3 

          
Atividades a partir do livro “João e o Pé de Feijão”. Fotos tiradas no período da regência. Fonte: 

Arquivo da Pesquisadora, 2016. 

 

Na terceira oficina as atividades propostas foram continuação da história João de 

Feijão, tendo na primeira atividade o desenho do personagem e ao lado três palavras, sendo 

que só uma entre elas correspondia ao personagem, então o aluno teria que pintar e depois 

encontrar o nome do personagem no caça-palavras. A outra atividade consistiu numa 

experiência de plantar o caroço de feijão no algodão dentro de um copo descartável no qual 

inserimos um palito de picolé representando o pé de feijão e na ponta foi colado o desenho de 

um castelo pintado pelos próprios alunos. 

 

Figura 4                                                                    Figura 5 

       
Atividades a partir do livro “João e o Pé de Feijão”. Fotos tiradas no período da regência. Fonte: 

Arquivo da Pesquisadora, 2016. 
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Como o uso da literatura infantil é um dos caminhos para o ensino multidisciplinar, 

nesse caso as atividades da segunda e terceira oficina contribuíram para esse processo ao 

explorar as áreas da matemática e de ciências. As ações de interdisciplinaridade que 

propiciam a formação humana, que estimulem e também tragam à tona as suas histórias, 

identidades, singularidades. 

Na quarta oficina ainda foram trabalhadas atividades para representarem por meio de 

desenhos os medos que as crianças sentiam, porém os alunos resolveram desenhar o trecho do 

livro que mais gostaram. Destaco aqui a autonomia conferida aos alunos de escolherem mudar 

o foco da atividade submetida a eles, mas lembrando de que utilizaram o livro como apoio 

para os seus desenhos. 

 

Figura 6                                                                  Figura 7 

          
Atividade a partir do livro “Quem tem Medo de Monstro”. Fotos tiradas no período da regência. 

Fonte: Arquivo da Pesquisadora, 2016. 

 

Ocorreu também um caso de um aluno que alegou não saber como desenhar o que foi 

proposto antes, então propus que desenhasse o que sentisse vontade, por entender que “Elas 

(limitações) não podem ser consideradas obstáculos que rotulam ou coíbem [...] podem ser 

superadas, minimizadas ou substituídas por outras formas incentivadas por desafios 

apresentados”. (DOHME, 2009, p.114). Assim compreendo que devemos estimular e ajudar 

os alunos a superarem suas próprias limitações.  

Para finalizar na última oficina os alunos tiveram que reorganizar colocando na 

ordem correta as letras dos nomes dos personagens do livro que estavam embaralhadas. As 

dificuldades encontradas por alguns alunos nessa atividade foram encaixar as consoantes “ch” 

e as duas letras “r” de cachorro, mas com a ajuda e incentivo necessários foram superadas. 

Encerramos essa oficina com dobradura de papel para fazerem uma casa.  
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Figura 8 

     
Atividade a partir do livro “A Casa Sonolenta”. Foto tirada no período da regência. Fonte: 

Arquivo da Pesquisadora, 2016. 
 

 

A atividade com a literatura infantil – e, por extensão, com todo o tipo de 

obra arte ficcional – desemboca num exercício de hermenêutica, uma vez 

que é mister dar relevância ao processo de compreensão, pois é está que 

complementa a recepção, na medida em que não apenas evidencia a captação 

de um sentido, mas as relações que existem entre esta significação e a 

situação atual e histórica do leitor. (ZILBERMAN, 1987, p.24) 

 

As atividades desenvolvidas a partir das leituras dos livros infantis contaram com a 

participação unanime de todos os alunos. Vale ressaltar que o educador deve sempre valorizar 

a participação ativa dos alunos. Com isso percebe-se que o uso da literatura infantil como 

ponte para as atividades lúdicas ou de escrita estimulam os alunos a estarem envolvidos com a 

prática da leitura. Sempre devemos levar em consideração de que se estamos trabalhando com 

crianças e o livro ou a leitura deve conter uma linguagem prazerosa de ouvir, além de imagens 

que chamem atenção, considerando as histórias e as experiências dos sujeitos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho permitiu compreender que a Literatura Infantil contribui no processo de 

formação do aluno enquanto leitor e para o seu desenvolvimento cognitivo. Percebe-se que os 

objetivos foram contemplados durante a elaboração do referencial teórico e com o desenrolar 

da pesquisa. Ao elaborar cada parte deste trabalho de conclusão de curso percebi que a 

literatura infantil contribui para o desenvolvimento do aluno como leitor, identificando a 

importância da prática pedagógica em relação à leitura. Permitiu também refletir que a 

literatura infantil como apoio pedagógico é essencial, principalmente para desenvolver 

atividades que venham favorecer o lúdico, o prazer e a criatividades dos alunos. 

O respectivo trabalho sobre e com a literatura infantil foi possível notar que os 

alunos gostam de ouvir e acompanhar as gravuras e ilustrações presentes nas histórias, além 

de que são capazes de criar suas histórias, recontar e muitos associam o que acontecem no seu 

dia-a-dia com as histórias que ouvem. 

O adulto antes de tudo é um dos responsáveis por inserir a criança na leitura, mas é o 

professor que se torna o mediador entre o aluno e a literatura infantil, não só despertando o 

interesse pela leitura, mas também ensinando o aluno a ouvir, a contar as histórias e as 

interpretar. Quanto mais cedo a criança for inserida no mundo da leitura, ela será capaz de 

interpretar e produzir outras literaturas. 

A literatura infantil influencia em vários fatores e aspectos do desenvolvimento 

cognitivo do aluno, como no processamento das informações, aprendizagem, perceptividades, 

afetividades, imaginação, no desenvolvimento intelectual, emocional, ou seja, desenvolve 

uma compreensão de mundo cada vez maior. Promovendo até mesmo mudanças de hábitos, 

comportamentos e atitudes.  

 Assim concluo o trabalho com grande satisfação em conseguir atingir os objetivos 

propostos inicialmente. A análise deste trabalho demonstra que as atividades realizadas a 

partir da leitura dos livros literários apresentam-se como um caminho interessante para 

envolver os alunos com a prática da leitura. A partir desse contexto, compreendemos que as 

atividades realizadas a partir da leitura, apresenta um caminho interessante para envolver os 

alunos com essa prática e perceber que a literatura infantil tem grande importância como 

apoio pedagógico, não só na sala de aula, mas em todos os momentos que inclua a leitura. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A: PLANEJANDO AS OFICINAS 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Escola: Belezas do Buriti  

Acadêmica: Vanessa Santos Ferreira 

Série: 1º ano 

Turma: “B” 

Turno: Vespertino 

Duração: 60 Minutos  

 

Conteúdo:  

 Interpretação de texto 

 Exploração dos personagens 

 

Objetivo geral:  

 Oportunizar as crianças a leitura de histórias de literatura infantil. 

 

Objetivo específico: 

 Estimular as crianças a ouvirem histórias infantis; 

 Desenvolver a capacidade de recontar as histórias; 

 Usar a literatura infantil como atividade diária; 

 Valorizar os livros como suporte para entretenimento e aprendizagem; 

 Estimular a criatividade; 

 

1º ETAPA – LIVRO: Chapeuzinho Vermelho 

 

1º Momento. 5 Min: fazer uma rodinha de conversa para verificar o conhecimento prévio do 

aluno quanto ao tema explanado; Falar sobre “Fazer de conta” – perguntando-lhes se já 

brincaram de faz conta? Como foi? O que acham? 

2º Momento. 5 Min: Apresentar aos alunos o livro que será lido no dia: Chapeuzinho 

Vermelho  
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3º Momento. 5 Min: - LEITURA: Ler a história aos alunos. Começando pelo título do livro e 

o seu ilustrador.  

4º Momento. 10 Min: Oralidade – Conversar sobre o livro e ouvir as crianças: Título do 

Livro? Quem é o autor e o ilustrador? Explicar papel de cada um na escrita de um livro. 

- Do que fala a história? 

- Quem era chapeuzinho? Aonde ela foi? 

- O que foi fazer? Onde a vovó morava? 

- Quem encontrou no caminho? 

- Quando chapeuzinho chegou à casa da vovó, o que ela percebeu de diferente? 

- Como chapeuzinho disse que estavam os olhos da vovó? 

- O que a vovó respondeu quando Chapeuzinho perguntou para que servisse aquele nariz tão 

grande? 

- E aquela boca tão grande? 

- E depois o que aconteceu? 

- Quem chegou para salvar a Chapeuzinho e a vovó? 

- O que aconteceu com o lobo? 

- No final da história o que aconteceu com a vovó e com a Chapeuzinho Vermelho? 

5º Momento. 30 Min: Atividade 1) Escrever a palavra CHAPEUZINHO no quadro. 

Perguntar aos alunos se saberia com quantas letras se escreve essa palavra. Ler cada uma das 

letras junto com as crianças. Perguntar se podemos formar outras palavras com as letras que 

usamos para escrever chapeuzinho. Caso a resposta for Sim, perguntar quais são as palavras.   

2) Entregar aos alunos uma cruzadinha para completar a partir da palavra CHAPEUZINHO.  

3) Entregar a cada aluno uma folha de papel sulfite, e pedir que cada um desenhem como 

imaginam que seja a Chapeuzinho Vermelho, a Vovó e o Lobo.  

6º Momento. 5 Min: Encerramento. Conversar com os alunos sobre o que foi feito durante a 

aula.  

 

Recursos 

 Livro Chapeuzinho Vermelho 

 Papel sulfite 

 Lápis/ lápis de cor 

 Atividades xerocadas 

 Cola 
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 Tesoura 

 Quadro 

 Pincel 

 

Avaliação 

A avaliação ocorrerá de forma continua, através de observações, se o aluno participou, 

interagiu com a professora e com os colegas, durante as atividades. 

 

 

2º ETAPA – LIVRO: João e o Pé de Feijão 

 

1º Momento. 10 Min: Verificar se as crianças já conhecem a história, se já ouviram a 

historinha ou se já leram. 

- Perguntar aos alunos o que é um pé de feijão? Já viram de perto um pé de feijão? Como era? 

Já comeram feijão? Qual é o gosto do feijão?  

- O pé de feijão é igual ao pé de pessoa? Qual é a diferença de um para outro? 

2º Momento. 5 Min: - Leitura: João é o pé de Feijão. Começar mostrando a capa, o título do 

livro.  

3º Momento. 10 Min: - Oralidade: Conversar sobre a história: 

- O que a mãe de João pediu para ele fazer com a vaca?  

- Em troca da vaca o que ele pegou do homem na cidade?  

- Quando João voltou pra casa e mostrou os feijões para sua mãe, qual foi à reação dela? 

- O que ela fez depois com os feijões?  

- O que aconteceu com o feijão?  

- Quem morava no castelo?  

4º Momento. 30 Min: - Atividade: 1) Entregar aos alunos uma folha contendo problemas de 

adição, aonde resolverão todos juntos no quadro e logo em seguida os alunos colarão os 

caroços de feijão representando os valores correspondentes ao resultado da continha.  

2) A próxima atividade os alunos terão de separar as sílabas das palavras, depois pintar os 

quadradinhos marcando a quantidade de sílabas e escrever o numeral.  

5º Momento. 5 Min: Encerramento. 

 

Recursos 
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 Livro João é o pé de feijão 

 Atividades xerocadas 

 Lápis/ Lápis de cor 

 Feijão 

 Cola 

 Tesoura 

 Quadro 

 Pincel 

 

Avaliação 

A avaliação ocorrerá de forma continua, através de observações, se o aluno participou, 

interagiu com a professora e com os colegas, durante as atividades. 

 

3º ETAPA – Continuação das atividades referentes à leitura João é o Pé de Feijão. 

 

1º Momento. 20 Min: Recontando a leitura oralmente do João é o pé de Feijão. Organizando 

os alunos em um circulo e depois relembrar a história oralmente. Logo em seguida entregar 

para cada aluno uma pequena frase do texto, aonde cada um possa ler montando a sequencia 

da história.  

2º Momento. 30 Min: Atividade. 

1) A atividade a ser realizada terá um banco de palavras ao lado de cada desenho do 

personagem, aonde os alunos terão que pintar o nome correspondente a figura. Após pintarem 

os nomes, os alunos terão que encontrar os mesmos no caça-palavra.  

2) Experiência: Plantando o feijão no algodão. A cada aluno será entregue um copo 

descartável, um pedaço de algodão e caroços de feijão, aonde eles terão que plantar e 

acompanhar o seu crescimento do seu pezinho de feijão. 

 

3º Momento. 5 Min: Encerramento 

 

Recursos 

 Feijão 

 Copo descartável 

 Algodão 
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 Atividades fotocopiadas 

 Lápis de escrever e colorido 

 Cola 

 Tesoura 

 Quadro  

 Pincel  

 

Avaliação 

A avaliação ocorrerá de forma continua, observando como foi à participação das crianças, se 

houve interação com a professora e com os colegas, etc. 

 

4º ETAPA - LIVRO: “Quem tem medo de monstro?” (AUTORA: Ruth Rocha, 

ilustrador: Mariana Massarani, 2012) 

 

1º Momento. 5 Min: Mostrar para os alunos a capa do livro e perguntar sobre qual história 

eles acha que será contada. Após ouvir os alunos revelar o nome do livro, a sua autora e a sua 

ilustradora.  

2º Momento. 5 Min: - Perguntar se alguém sabe o que é um Monstro? 

- Se alguém tem medo de monstro?  

- Que tipo de medo? Por quê? 

- Como imaginam que é monstro da história? 

3º Momento. 5 Min: - Leitura do livro “Quem tem medo de monstro?” 

Ao final da leitura perguntar aos alunos o que eles acharam da história, o que mais chamou a 

atenção.  

4º Momento. 15 Min: - Oralidade: conversar sobre a história. 

- Quem era a bruxa? Do que ela tinha medo? 

- É o bandido? Qual era o seu medo? 

- Como que é o bicho papão? Ele também tem medo, de que? 

- O pirata, qual o seu medo? 

- Como o fantasma fica na cama? É o seu medo? 

- É o lobo mal, que gosta de assustar todo mundo, ele tem medo de quem? 

- O monstro também tinha medo, qual era? 

- Qual é o medo do ladrão? 



43 

 

5° Momento. 20 Min: Atividade 1) Entregar aos alunos uma folha de papel sulfite aonde 

terão que desenhar o que tem mais medo, seja objeto, animal, etc., e depois mostrar para a 

turma o seu desenho dizendo porque tem medo.  

6º Momento. 5 Min: Encerramento 

 

Recursos 

 Livro – Quem tem medo de monstro? 

 Lápis de escrever e colorido 

 Papel sulfite 

 Quadro 

 Pincel 

 

5º ETAPA – Livro: “A Casa Sonolenta” 

1º Momento: Analisando a capa do livro “A Casa Sonolenta”.   

- O que vemos nesta capa? 

- Quem são estes que estão em cima da cama? 

- Do que será que este livro trata? 

- Qual é o nome deste livro? 

- Por que será que a casa é sonolenta? 

- Parece que nessa casa todos estão dormindo. Será que vão continuar assim até o fim da 

história? 

2º Momento: Leitura do livro – A casa sonolenta. 

3º Momento: Oralidade – Conversando sobre a história. 

- Em qual local se passa a história? 

- Quais são os personagens da história? 

- Porque todos dormiam nessa casa? 

- Primeiro a pulga picou quem? E depois? 

- Como terminou a história? 

- Por que será que a história tem esse nome “A casa sonolenta”? Quais outros títulos poderiam 

criar para essa história? 

4º Momento: Atividade 1) Organizar os nomes dos personagens da história que estão 

embaralhados e colocar as letras na ordem certa. 
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2) Encontrar no caça palavras três ações que os personagens estão fazendo como ressonando, 

cochilando e dormindo 

3) Dobradura de papel – Com o papel sulfite, dobrar até que forme uma casa 

5º Momento: Encerramento. 

 

Recursos 

 Livro - A Casa Sonolenta 

 Lápis de escrever e colorido 

 Atividades fotocopiadas 

 Folha de papel sulfite 

 Cola 

 Tesoura 

 Quadro 

 Pincel 

 

Avaliação  

 A avaliação se dará a partir de observações do desempenho, interesse e participação 

dos alunos nas atividades propostas. 
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APÊNDICE B: ATIVIDADES UTILIZADAS NAS OFICINAS 

 

ATIVIDADE 1 

 

Escola:_____________________________________________ 

Nome:______________________________________________ 

Data:_____________________ 

ATIVIDADE 

1. Complete a Cruzadinha com as palavras abaixo: 

LOBO – VOVÓ – CASA – DOCES – CAÇADOR - CHAPÉU – FELIZ – GIZ - HORA 
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ATIVIDADE 2 

 

Escola:___________________________________________ 

Nome:____________________________________________ 

Data:_________________________ 

 

ATIVIDADE 

 

1. Resolva as continhas de adição e depois cole os caroços de feijão.  

 

a) 2 + 2 = _____                                                    b) 1 + 2 =_____  

 

 

 

 

 

c) 3 + 2 = _____                                                     d) 5 + 1 =____ 

 

 

 

 

 

 e) 4 + 2 =_____                                                     f) 4 + 3 =____                                             

 

 

 

 

 

g) 5 + 3 =_____ 
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ATIVIDADE 3 

1. Separe as sílabas das palavras, pinte os quadrados marcando os números de 

sílabas e escreva o numeral 
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ATIVIDADE 4 
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ATIVIDADE 5 

 

1. Organizando os nomes dos personagens da história A Casa Sonolenta. 
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ANEXOS 

ANEXO A: TERMO DE APRESENTAÇÃO 
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ANEXO B: PROTOCOLO DE ACEITE 
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ANEXO C: REGISTRO DE FREQUÊNCIA: OBSERVAÇÃO 
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ANEXO D: REGISTRO DE FREQUÊNCIA: REGÊNCIA 
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ANEXO E: ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 
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