
1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos - UNICEPLAC 

Curso de Pedagogia 

Trabalho de Conclusão de Curso 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A relevância da literatura infantil nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gama-DF 

2021 

 

 



2 

 

KATHARINE MARCELLE BITENCOURT BRAGANÇA PEREIRA 

 

 

 

 

 

A relevância da literatura infantil nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada como requisito para 

conclusão do curso de Pedagogia do Centro 

Universitário do Planalto Central Apparecido dos 

Santos – Uniceplac. 

 

Orientador: Prof. M. Sc Welton Dias de Lima  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gama-DF 

2021 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P436r        
 

Pereira, Katharine Marcelle Bitencourt Bragança. 

A relevância da literatura infantil nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental. / Katharine Marcelle Bitencourt Bragança Pereira. – 

2021. 

 

41 p.  

 

Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) – Centro 

Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos - 

UNICEPLAC, Curso de Pedagogia, Gama-DF, 2021. 

Orientação: Prof. Me. Welton Dias de Lima. 

 

1. Criança. 2. Infantil. 3. Desenvolvimento. I. Título. 

 

CDU: 370 

 

 

 

 



4 

 

 

KATHARINE MARCELLE BITENCOURT BRAGANÇA PEREIRA 

 

 

 

 

A relevância da literatura infantil nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental 

 
 

 

 

Monografia apresentada como requisito para 

conclusão do curso de Pedagogia do Centro 

Universitário do Planalto Central Apparecido dos 

Santos – Uniceplac. 

 

Orientador: Prof. M.Sc Welton Dias de Lima  

 

 

 

 

 

Gama, dia de mês de ano. 

 

 

Banca Examinadora 

 

 

M.Sc Welton Dias de Lima 

Orientador 

 

 

 

Msc. Caroline Lima Ferraz 

Examinador 

 

 

 

Esp. Giulieny Alves de Matos Bessa 

Examinador 

 

 



5 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à Deus que me 

 deu força e alegria nos momentos difíceis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente, agradeço a Deus por me ajudar a ultrapassar todos os obstáculos encontrados ao 

longo do curso. 

Aos meus pais Manoel e Mirani que são maravilhosos, quero agradecer por todo o incentivo, amor 

e cuidado durante os anos de faculdade e ao longo de toda vida. Vocês são incríveis! 

À minha irmã Priscilla pelo simples fato de existir e acreditar nos meus sonhos. Amo você de forma 

incondicional.  

Ao meu cunhado César pelos conselhos, pelas palavras de incentivo e por toda ajuda tecnológica 

também. 

Aos professores do Centro Universitário do Planalto Central Professor Apparecido dos 

Santos (Uniceplac) que contribuíram para o meu processo de ensino-aprendizagem e crescimento 

pessoal.  

Toda essa experiência estará guardada em meu coração nas minhas melhores lembranças.  

Muito obrigada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

RESUMO 

 

 

O trabalho discorre sobre a importância da literatura infantil no Ensino Fundamental I e seu 

objetivo é descrever a forma com que ela pode auxiliar no desenvolvimento das crianças.  Mostra 

a história da literatura, destacando que ela se faz presente em sala de aula, aponta que o auxílio dos 

pais e professores é indispensável para que a literatura infantil seja apresentada e consolidada na 

vida dos estudantes. Assim, a literatura é um pressuposto fundamental, é algo importantíssimo para 

o aprimoramento da linguagem oral que precede e fundamenta a linguagem escrita. O trabalho foi 

feito através de pesquisa bibliográfica por meio dos sites Scientific Electronic Library Online 

(SciELO) e Google Acadêmico nos quais foram retirados artigos para sua produção. Apresenta-se 

uma breve pesquisa bibliográfica e que foi apoiada na teoria de Emilia Ferreiro e Ana Teberosky 

que tornam evidentes que a literatura infantil contribui para o desenvolvimento cognitivo da 

criança, principalmente no que se refere a sua aprendizagem nos anos iniciais. Portanto, pode-se 

afirmar que a escola e a família são parceiras nesse processo de alfabetização e formação de leitor, 

entretanto necessitam estar efetivamente envolvidas com a educação das crianças. Assim, elas 

podem contribuir de maneira significativa para a formação de futuros leitores.  

 

Palavras-chave: 1º Crianças; 2º Literatura Infantil; 3º Desenvolvimento 
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ABSTRACT 

 

The work discusses the importance of children's literature in Elementary School I and its objective 

is to describe the way in which it can help children's development. It shows the history of literature, 

highlighting that it is present in the classroom, pointing out that the help of parents and teachers is 

essential for children's literature to be presented and consolidated in the lives of students. Thus, 

literature is a fundamental presupposition, it is something very important for the improvement of 

oral language that precedes and supports written language. The work was done through 

bibliographic research through the Scientific Electronic Library Online (SciELO) and Google 

Scholar websites, from which articles were removed for their production. A brief bibliographical 

research is presented, supported by Emilia Ferreiro and Ana Teberosky's theory, which make it 

evident that children's literature contributes to children's cognitive development, especially with 

regard to their learning in the early years. Therefore, it can be said that the school and the family 

are partners in this process of literacy and reader education, however they need to be effectively 

involved in the education of children. Thus, they can significantly contribute to the formation of 

future readers. 

 

Keywords: 1st Children; 2nd Children's Literature; 3rd Development 
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“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 

 as possibilidades para a sua própria produção ou 

 a sua construção.” (Paulo Freire)   
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Literatura Infantil é um fenômeno de expressão que representa o mundo, o homem e a 

vida. Uma das produções e recepções humanas mais importantes para a formação dos indivíduos: 

por um lado, expressa a experiência do autor e de outro, provoca uma experiência no leitor. Ela 

provoca o enriquecimento da imaginação e a fantasia na criança, cultiva a liberdade de espírito. De 

acordo com a história da literatura infantil, ela dividiu-se em dois momentos: a lendária e a escrita. 

A lendária começou através da necessidade que as mães tinham de se comunicar com seus filhos, 

de contar coisas que os rodeavam, sendo estas apenas contadas, não sendo registradas por escrito. 

Os primeiros livros infantis surgiram no século XVII, através das histórias que foram contadas 

oralmente. Foram obras de fundo satírico, concebidas por intelectuais que lutavam contra a 

opressão, os usos, os costumes e personagens que oprimiam o povo. (SILVA, 2016) 

O princípio da literatura infantil pode ser marcado com Perrault, entre os anos de 1628 e 

1703. Charles Perrault é um dos primeiros escritores que começa a criar suas histórias 

especificamente para crianças, com os livros "Mãe Gansa", "O Barba Azul", "Cinderela", "A Gata 

Borralheira" entre outros. Depois disso, apareceram os seguintes escritores: Andersen, Collodi, 

Irmãos Grimm, Lewis Carrol e Bush. No Brasil, a literatura infantil foi marcada com o livro de 

Andersen "O Patinho Feio", no século XX. No mesmo período, surgiu Monteiro Lobato com seu 

primeiro livro "Narizinho Arrebitado" e, mais adiante, muitos outros que até hoje cativam milhares 

de crianças e despertam o gosto e o prazer de ler pelos pequenos. (CADEMARTORI, 1994) 

Para a criança, o imaginário é algo imprescindível na compreensão do mundo. Contos de 

fadas, cantigas, fábulas, desenhos animados, entre outros elementos que estimulam a imaginação 

infantil, fazem da infância a base na construção do homem e do convívio em sociedade. A literatura 

é apresentada aos pequenos em casa ou nos primeiros anos escolares da criança como um meio de 

aquisição de conhecimento. Ela se torna instrumento para o letramento e contribui para a formação 

do senso crítico do sujeito. Percebe-se que o cenário das políticas públicas, o mercado literário, os 

valores de consumo, a crescente acessibilidade a meios interativos digitais e que os princípios 

imediatistas da vida contemporânea afetam extremamente o letramento literário. Mas, se as 

histórias infantis, poéticas e ficcionais forem compartilhadas, isto é, através do livro, por meio da 

contação de histórias ou teatros, essas experiências com o mundo literário serão extraordinárias, 

tornando o processo de ler e escrever mais significativo, lúdico e prazeroso. (RIBEIRO, 2017) 
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 Esta pesquisa tem como objetivo geral descrever a relevância da literatura infantil nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental. De forma mais específica; i) Conceituar a literatura infantil; 

ii) Apresentar os principais benefícios e a eficácia da literatura infantil para o progresso infantil; 

iii) Mostrar que essa prática é fundamental para enriquecer as aulas do Ensino Fundamental I. 

“Desde as origens, a literatura aparece ligada a essa função essencial: atuar sobre as 

mentes, nas quais se decidem as vontades ou as ações; e sobre os espíritos, nos quais se 

expandem as emoções, paixões, desejos, sentimentos de toda ordem. No encontro com a 

literatura (ou com a arte em geral) os homens têm a oportunidade de ampliar, transformar 

ou enriquecer sua própria experiência de vida, em um grau de intensidade não igualada 

por nenhuma outra atividade”. (COELHO, 2000, p. 29).  

Dessa forma, fica a problemática em questão: qual o impacto da literatura infantil na vida 

de crianças, pais e professores? 

Assim, o presente estudo considera as seguintes hipóteses de pesquisa: 

Hipóteses - a literatura infantil ajuda no crescimento integral das crianças do Ensino 

Fundamental I e auxilia pais e docentes nesse grandioso processo.  

Este trabalho foi desenvolvido para todos os profissionais que possuem interesse em 

compreender como o pedagogo leciona ou apresenta a literatura infantil para os discentes nos 

estabelecimentos de ensino. Dessa forma, o professor é orientado a potencializar a aprendizagem 

das crianças no ambiente escolar, promovendo o desenvolvimento integral dos pequenos ao longo 

dos anos.  O trabalho será dividido da seguinte forma: I - Introdução. II - Revisão de Literatura, III 

- Procedimentos Metodológicos, IV - Análise e discussão dos dados e V- Considerações finais. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  
 

 

2.1 Conceito e história da literatura infantil 

 

A literatura é uma das produções humanas mais valiosas para o ser humano, pois sua 

matéria é a palavra, o pensamento e as ideias, exatamente aquilo que define a especificidade do ser 

humano. Os pequenos devem ter acesso à literatura, relacionando e harmonizando a fantasia e a 

veracidade, a fim de satisfazer suas exigências internas e imaginárias (KIRCHOF, 2016). 

“A palavra literatura designa textos que buscam expressar o belo e o humano através da 

palavra. Embora se possa usá-la com significados mais amplos, deve-se distinguir seu emprego 

genérico de seu artístico, criativo, subjetivo” (MAIA, 2000). 

  “A Literatura Infantil é, antes de tudo literatura, ou melhor, é arte: fenômeno de 

criatividade” e é isto que precisa ter em sala de aula. A literatura também faz sua contribuição para 

formação do ser humano, desenvolvendo nele reflexão e o espírito crítico” (COELHO, 2000). 

No início do século XVII, a única literatura designada às crianças eram livros que 

ensinavam princípios e hábitos e isso as ajudava a enfrentar a realidade social. Neste período, elas 

eram vistas como pequenos adultos com as mesmas obrigações e valores de adultos, sendo que, 

crianças ricas já liam grandes clássicos da literatura infantil, enquanto as crianças das aldeias liam 

fábulas e contos folclóricos de sua região (OLIVEIRA, 2017). 

 No século final do XVIII, com a concepção de criança alterado, a magia da literatura 

infantil surge para vencer as resistências da condição mercadológica do livro e obter espaço através 

das versões e adaptações estrangeiras que inspiram os contos de fada como são vistos hoje em dia, 

“Cinderela”, “Chapeuzinho Vermelho” e “A Bela Adormecida” de Charles Perrault “A Gata 

Borralheira”, “João e Maria”, “Rapunzel” e “Branca de Neve” dos Irmãos Grimm, e outros como: 

Cristian Andersen, Lewis Carrol, Collodi, La Fontaine e Frank Baum, que unidos fizeram da 

literatura infantil um mundo cheio de descobertas, de desejos, sentimentos e o início de uma longa 

jornada ao mundo mágico da leitura (KLEIN, 2018). 

    No Brasil, a literatura infantil tem início com obras pedagógicas e, sobretudo 

adaptações de obras de produções portuguesas, demonstrando a dependência típica das colônias. 

Assim, no final do século XIX, a literatura oral ainda retratava os mitos e folclores dos indígenas, 

europeus e africanos. Os precursores brasileiros que escreveram sobre literatura infantil no país 

foram Carlos Jansen e Alberto Figueiredo Pimentel, que traduziram os clássicos para as crianças. 
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Mas, somente em 1917, com Thales de Andrade é que a literatura infantil nacional começou 

(CUNHA, 1999). 

As obras didáticas produzidas para a infância, apresentavam um caráter ético-didático, 

quer dizer, o livro tinha a finalidade única de educar, apresentar modelos, moldar os pequenos de 

acordo com as expectativas dos adultos. A obra raramente tinha o objetivo de tornar a leitura como 

fonte de prazer, retratando a aventura pela aventura. Havia poucas histórias que falavam da vida 

de forma lúdica, ou que faziam pequenas viagens em torno do cotidiano, ou a afirmação da amizade 

centrada no companheirismo, no amigo da vizinhança, da escola e da vida. Então, esse mundo 

maniqueísta, a partir do interesse do sistema, passa a ser substituído por volta dos anos 70 e a 

literatura infantil passa por uma revalorização, contribuída em grande parte pelas obras de Monteiro 

Lobato, no que se refere ao Brasil (COELHO, 2000). 

Os autores estudados realmente creditam que a verdadeira Literatura Infantil surgiu com 

José Monteiro Lobato em 1921, através de personagens criados por ele como: Emília, Narizinho, 

Dona Benta, entre outros. Em 1921 Lobato lança ‘Narizinho Arrebitado’ que foi adotado por muitas 

escolas públicas, o livro fez tanto sucesso que muitos outros livros foram escritos com as 

personagens da turma do ‘Sítio do Pica Pau Amarelo’. A partir de então, Lobato passa a investir 

paulatinamente na literatura para os pequenos, de um lado como escritor e por outro como 

empresário abrindo editoras. Segundo Monteiro Lobato, o contato da criança com o texto literário 

desde cedo, estimula a imaginação e cativa-a para a experiência leitora, isto é, ela é introduzida 

desde cedo no mundo literário e isso possibilitará que ela tenha mais facilidade em desenvolver 

interesse pelos livros (PINATI, 2017). 

 O propósito de Lobato em relação à literatura infantil era alegrar e educar ao mesmo 

tempo, pois, para ele o livro era um produto cultural e um instrumento imprescindível para a 

formação e construção dos pequenos e da cidadania no Brasil. Com relação aos livros infantis pode 

– se afirmar que os mesmos servem muito aos objetivos escolares, pois eles são um instrumento 

fundamental e significativo no processo de ensino-aprendizagem e no progresso da criança, por 

isso a escola busca no literário o ensinamento, aplicando a literatura e colaborando para a formação 

integral da criança e a sua introdução no conhecimento dos outros e das diferenças entre pessoas 

(OLIVEIRA, 2017). 

No momento atual pós lobatiano, a literatura para crianças e jovens apresenta uma 

individualidade consciente, obediência consciente, moral flexível, mundo com antigas hierarquias 
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em desagregação, luta contra os preconceitos, linguagem literária que busca a invenção e o aspecto 

lúdico na forma da linguagem, isto é, uma literatura que apresenta um mundo em construção para 

uma criança que passa a ser vista como um ser em formação (KRAMER, 2016). 

Quando as crianças ouvem histórias, passam a visualizar de forma mais clara, sentimentos 

que têm em relação ao mundo. As histórias trabalham problemas existenciais típicos da infância, 

como medos, sentimentos de inveja e de carinho, curiosidade, dor, perda, além de ensinarem 

infinitos assuntos. É através de uma história que se pode descobrir outros lugares, outros tempos, 

outros jeitos de agir e de ser, outras regras, outra ética, outra ótica e etc. É ficar sabendo história, 

filosofia, direito, política, sociologia e antropologia, sem precisar saber o nome disso tudo e muito 

menos achar que tem cara de aula (ABRAMOVICH, 1997). 

Numa sociedade em que o processo de modernização ficou óbvio devido a industrialização, 

cabe a instituição escolar adequar as crianças a esse novo quadro social. Através da alfabetização, 

capacita-se a criança ao consumo das obras impressas. Produto da industrialização, o livro tem um 

mercado específico, cujos atributos respeitam posturas pedagógicas e comprovam valores burgueses 

a fim de assegurar sua utilidade. E a literatura aparece, a partir dessas grandes metamorfoses, na 

ordem sócio, política e econômica (KLEIN, 2018). 

O livro infantil torna-se, assim, um recurso muito importante para o desenvolvimento de 

habilidades e capacidades de ordem cognitiva, social e afetiva, como a coordenação motora, a 

percepção visual, a criatividade e noções de espaço e de cores, além de assegurar o acesso a 

processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de linguagens 

variadas, todos estes correspondendo aos principais objetivos do Ensino Fundamental I. As 

histórias infantis possibilitam atividades que agem na interdisciplinaridade com a alfabetização e 

o letramento, tornando os conteúdos menos enfadonhos e mais estimulantes (KRAMER, 2016). 

 A literatura infantil vem sendo formada, sempre atenta ao nível do leitor a que se destina 

e ciente de que uma das mais importantes fontes para a formação dos imaturos (crianças) é a 

imaginação, espaço perfeito para a literatura. É pelo imaginário que o eu pode alcançar o verdadeiro 

conhecimento de si mesmo e do mundo em que vive. Diante disso, a literatura tem o poder de 

eternizar culturas e costumes, de modo que quem lê ou ouve, venha a conhecer, ou tenha uma ideia 

de como é ou era a cultura e o panorama da região em que a história se passa. Ela tem uma 

linguagem específica que, como toda linguagem, expressa uma determinada experiência humana 

que raramente poderá ser definida com precisão. Cada época compreendeu e produziu ao seu modo. 
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E sem dúvida, conhecer a singularidade de cada momento da longa marcha da humanidade que 

está em constante evolução (KLEIN, 2018). 

A literatura infantil concede autonomia às narrativas extraordinárias, em que tudo pode 

vir a acontecer, nas quais se permite a mistura do real e o imaginário fugindo-se, às vezes, do limite 

da realidade, dando vida a um universo encantador e fantasioso que agrada ao público mirim, 

enquanto, auxilia no desenvolvimento cognitivo, linguístico e social dos pequenos. Sabe-se que a 

literatura encanta o público adulto de forma mais madura, pois o concreto e o ilusório se misturam 

em qualquer idade, sendo capaz de transmitir valores humanos, transmitir a cultura e 

descaracterizar julgamentos (SILVA, 2017). 

 

2.2 A importância da biblioteca escolar 
 

 

O acervo da biblioteca da escola deve englobar gêneros como poesias, contos e crônicas, 

novelas, peças teatrais, textos de tradição popular, ficção e não ficção, fábulas, contos de fadas, 

livros de imagens, literatura policial e romance. Cunha (1995, p.6) afirma que:  é indispensável que 

o acervo ofereça a maior diversidade possível de tendências, dificuldades, tamanhos, formas e 

gêneros. Também a Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil (2007) comenta:  

“A variedade do acervo se expressa por meio dos vários temas tratados, pelas 

linguagens e estilos característicos de cada autor, pelos tipos de técnicas das 

ilustrações, dos diferentes projetos gráficos, do formato de cada livro, das várias 

expressões culturais, nacionais e internacionais, pela variedade de escritores e 

ilustradores, abarcando os clássicos e contemporâneos brasileiros e estrangeiros, 

além de várias editoras especializadas”. 

             O famoso escritor Monteiro Lobato disse: “Um país se faz com homens e livros”. 

Já o manifesto da UNESCO para a Biblioteca Pública (1976, p.158-163) afirma que “a 

biblioteca é a porta de entrada para o conhecimento que fornece as condições básicas para o 

aprendizado permanente, para a autonomia das decisões e para o desenvolvimento cultural dos 

indivíduos e dos grupos sociais”. 

A biblioteca escolar é um ambiente fundamental dentro das escolas. É por meio dela que 

os discentes são estimulados e desenvolvem o interesse pela leitura e escrita. Lankes (2016, p.38), 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Manifesto_da_UNESCO_para_a_Biblioteca_P%C3%BAblica
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diz: “Bibliotecas escolares são muito envolvidas com o processo de alfabetização, indo das 

habilidades básicas de leitura, às habilidades de pesquisa e aos exercícios de pensamento crítico”. 

Alguns alunos não têm muitos recursos financeiros e têm seu primeiro contato com o universo 

literário através da biblioteca. O autor ainda expressa que “[...] as bibliotecas proporcionam acesso 

a um mundo de recursos e serviços àqueles que têm menos condições de pagar por isso”. 

 As bibliotecas escolares têm uma função no processo de ensino e aprendizagem e no 

desenvolvimento cognitivo dos alunos em fase escolar. Sendo assim, ela tem a missão de promover 

serviços que deem suporte à aprendizagem, possibilitando a comunidade escolar se tornar crítica e 

utilizadora da informação, em todos os formatos e meios (IFLA; UNESCO, 1999). 

A biblioteca pode ser utilizada para elevar o interesse dos estudantes pela leitura. É 

interessante tornar a atividade agradável e sem tantas imposições. Mesmo que o professor tenha 

que direcionar os conteúdos à faixa etária e a etapa de alfabetização e letramento adequados, é 

importante dar aos pequenos a liberdade de manusear os livros do acervo da biblioteca e escolher 

os que mais chamaram a sua atenção. Isso faz parte do processo de incentivo à leitura, então, vale 

deixar a criança escolher um livro por ele ter poucas páginas, ter imagens legais ou mesmo por 

tratar de um tema que ela goste. Dessa forma, aos poucos, o ato de ler se tornará um hábito na vida 

do aluno, ou seja, quanto mais ele avança no processo de alfabetização, mais descobertas e novos 

aprendizados, ele conquistará. Portanto, a biblioteca é o espaço ideal para adquirir o gosto pela 

leitura e complementar o trabalho de alfabetização e letramento das séries iniciais do Ensino 

Fundamental (BUENO, 2006). 

 

2.3 Apresentação dos principais benefícios e a eficácia da literatura infantil para o progresso 

infantil  
 

 

A literatura infantil tem um grande sentido no desenvolvimento de crianças de várias 

idades, onde se refletem situações emocionais, curiosidades, fantasias e aumento do 

desenvolvimento perceptivo. Para ela, a leitura de histórias influi em todos os aspectos da educação 

da criança, na afetividade - desperta a sensibilidade e o amor à leitura; na compreensão - desenvolve 

o automatismo da leitura rápida e a compreensão do texto; na inteligência - desenvolve a 

aprendizagem de termos e conceitos e a aprendizagem intelectual. Assim, a literatura tem um papel 

muito importante para o aprendizado da criança, pois se relaciona com suas experiências pessoais. 

Dessa forma, os pequenos ampliam o senso crítico, quando, no momento de uma leitura, eles falam, 
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perguntam e aceitam ou não a opinião do autor, também ampliam a arte por meio da imaginação, 

alcançando espaço sem fim na sua fantasia, com resultado de novos textos, pinturas, desenhos, 

colagens e etc. A literatura infantil é indispensável por apresentar uma visão de mundo, e cria o 

próprio mundo interagindo com ambos (PINATI, 2017). 

Colocar esse tópico no processo de alfabetização e aprendizado das letras significa incluir 

a criança em um mundo de aprendizado lúdico e com prazer, onde há um maior estímulo ao 

aprender a ler e escrever. Isso possibilita que a criança vivencie situações, que no cotidiano não é 

possível. É de responsabilidade do leitor adulto, mostrar aos pequenos como os escritos que 

circulam no cotidiano podem ser utilizados a fim de que os mesmos entendam seus sentidos. Eles 

só são capazes de partilhar deste mundo quando compreendem o seu significado. Eles percebem a 

diferença entre a fala e a escrita, ambos essenciais para a aprendizagem inicial da leitura (SILVA, 

2017). 

A contação de histórias não se resume apenas em momentos de lazer. São momentos de 

aprendizagens relevantes, que permitem ao discente um melhor relacionamento com seus colegas 

e uma interação com a narrativa que está sendo apresentada. As pesquisas demonstram que a 

criança que lê e tem contato com a literatura desde cedo, é beneficiada em diversos sentidos: ela 

aprende melhor, pronuncia melhor as palavras e se comunica melhor de forma geral. Assim, no 

processo de alfabetização e letramento, ela tem função educativa, formativa, recreativa e 

pedagógica, a mesma deve ser trabalhada de forma lúdica e criativa, pois dessa forma a 

aprendizagem ocorrerá mais facilmente, despertando nos pequenos o interesse pela descoberta, 

pelo mistério, pelo sonho, pela magia, e a interpretação ou reflexão, como também o gosto por criar 

e imitar personagens fictícios em reais, compreendendo símbolos e linguagens (NÓBREGA, 

2015). 

Assim como a escola, a família também é responsável pelo ensino-aprendizagem, pois 

quando a escola e a família decidem apoiar e atuar juntas na busca de estratégias e projetos de 

conhecimentos, seguramente esse processo de ensino-aprendizagem é versátil, significativo e 

prazeroso para todos os membros da comunidade escolar. Desse modo, quando as tarefas são 

partilhadas em equipe, as realizações são mais abrangentes e significativas em todos os contextos 

sociais. Percebe-se que as crianças possuem uma natureza singular que as caracterizam como 

sujeitos que pensam e sentem o mundo de um jeito próprio. Desde cedo, os pequenos revelam seu 

esforço para compreender o mundo e suas contradições, e por meio de brincadeiras explicam as 
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condições de vida que estão submetidos, revelando suas vontades e expectativas. Desse modo, a 

literatura infantil torna-se um dos instrumentos essenciais para ajudar a criança a compreender o 

mundo (PINATI, 2017). 

O artigo 205 da Constituição Federal (CF) de 1988 diz: " A educação, direito de todos e 

dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho". 

Pode-se perceber, que a educação não é dever exclusivo do Estado, tendo também a 

família igual responsabilidade. Além disso, a sociedade também deve colaborar. O objetivo da 

educação é o desenvolvimento pleno da pessoa, ou seja, em todos os aspectos e dimensões e seu 

preparo para viver e participar da sociedade e da cidadania, sendo preparado para o trabalho 

(PEREIRA, 2014). 

 

2.4 Utilização da literatura infantil para enriquecer as aulas das séries iniciais do Ensino 

Fundamental 

 

 Há aqueles que defendem que a literatura infantil é o objeto escolhido pelo seu próprio 

leitor, outros argumentam que é o objeto de formação de um agente transformador da sociedade e 

há até aqueles que questionam o fato da literatura ser uma questão de estilo. O que não se pode 

desconsiderar, de maneira nenhuma, é que a literatura é uma arte, e como tal, as relações de 

aprendizagem e vivência são fundamentais para que alcance a formação integral do indivíduo 

(SILVA, 2017). 

O primeiro contato da criança com um texto escrito é feito verbalmente, por meio da voz 

dos pais, dos irmãos, dos tios ou dos avôs. Geralmente, eles leem ou contam contos de fadas ou 

pequenos trechos de histórias bíblicas, histórias fabulosas (tendo a criança, ou os seus progenitores 

como personagens), livros pedagógicos, contos curtinhos, poemas sonoros e outros mais. Não 

importa a hora, pode ser dia ou noite, estar calor, frio, ventando pouco ou muito, o que importa 

mesmo é a tranquilidade que a voz calma e mansinha da pessoa amada produz (NÓBREGA, 2015). 

Deve-se ressaltar que os contos de fadas auxiliam as crianças a lidar com seus conflitos 

psicológicos, ao idealizarem nos personagens das histórias seus próprios conflitos. Assim, figuras 

do porquinho preguiçoso, do “João Ratão que cai dentro da panela de feijão” por sua gula, do 

Pinóquio com sua preguiça e a luxúria na Pequena Sereia mostram situações nas quais os pequenos 
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podem lidar com os “pecados capitais”. Desse modo, um ponto a ser valorizado na escola é a forma 

como a literatura é apresentada à criança. É importante que a escola incentive e explore a literatura 

infantil (KIRCHOF, 2016). 

Quando o professor demonstra prazer em determinadas atividades, estimula também esse 

sentimento em seus discentes que o observam o tempo todo. O movimentar-se do professor é tão 

valioso no sentido do exemplo quanto às palavras que dirige aos ouvidos do grupo de crianças que 

se inclinam para ouvi-lo. A promoção da leitura nas escolas é um compromisso de todo corpo 

docente e não apenas de alguns professores específicos que receberam a responsabilidade de 

incentivar a leitura. O escritor enfatiza que não se supera uma dificuldade com ações solitárias. O 

querer construir uma sociedade de leitores, vai além do sentimento do desejo, demonstra-se com 

atitudes (OLIVEIRA, 2017). 

É possível perceber a importância da valorização da fala da criança, da sua forma de 

estruturar o pensamento e manifestar-se. Deve-se acreditar na sua criatividade, sem restringi-la ou 

podá-la, deixá-la criar e ouvir atentamente o que ela foi capaz de inventar, atentar-se à forma como 

ela prefere se expressar (fala, gestos, desenhos, mímicas, teatro, apontando, pintando, cantando), 

isto é, reconhecer o potencial da criança e respeitá-la como ser pensante. A literatura não apresenta 

e representa apenas os seres humanos, mas também animais que possuem poderes, no caso das 

fábulas, com várias contradições e ambiguidades, o que capacita o pensamento fluir e a criatividade 

existir, para que a manifestação seja única. A leitura traz para o leitor vivências incríveis, pois 

dentro de salas de aulas existem alunos indecisos que não sabem para que lado ir, é preciso 

direcioná-los, fazê-los se descobrirem e encontrarem-se, para que possam se tornar pessoas com 

senso crítico, autônomos e criativos (PINATI, 2017). 

Emília Ferreiro (1985) diz: “Por trás da mão que pega o lápis, dos olhos que olham, dos 

ouvidos que escutam, há uma criança que pensa”. 

O professor deve procurar estratégias para promover uma aprendizagem que se encontre 

intimamente ligada à tomada de consciência da situação atual e real vivida pelo aluno, 

possibilitando aos discentes momentos de sistematização e associação, fazendo com que os 

recursos usados pelos alunos sejam próprios de suas vivências, desse modo, a leitura e a escrita, 

que anteriormente, não lhes faziam sentido, passam a ter significado (KRAMER, 2016). 

O papel do professor é de mediador do conhecimento. Ele precisa criar possibilidades para 

os alunos construírem conhecimentos, estimulando a curiosidade deles. Para que o professor 
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consiga desenvolver um bom trabalho, precisa de apoio da escola. O sistema educativo tem uma 

tarefa muito importante, que é investir no desenvolvimento da criatividade dos docentes e em sua 

formação específica, para que sejam aptos a criar estratégias e ações planejadas para que as crianças 

tenham um crescimento produtivo. O professor tem a incumbência de assumir a responsabilidade 

de planejar, sistematizar e desenvolver o processo docente, mirando no alcance dos objetivos de 

uma prática criativa (KLEIN, 2018). 

O docente precisa conhecer os livros disponíveis no acervo da escola para selecionar o 

livro correto, ele precisa dar autonomia para o aluno escolher o livro a ser lido. O docente precisa 

ter em mente que não é somente um momento de leitura, mas sim um momento de possibilidades, 

além de conhecer as preferências dos pequenos, para isso é preciso propiciar momentos para que 

as crianças interajam com os livros. Perante o exposto, a riqueza da literatura infantil está na 

maneira em que a mesma permite que as crianças tenham maiores chances de serem protagonistas 

no seu dia-a-dia, buscando seus próprios objetivos e fazendo suas escolhas, construindo assim sua 

própria identidade (TOURO, 2020). 

O art. 13 inc. III da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) - Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 

1996, prescreve que cabe ao docente “zelar pela aprendizagem dos alunos”.  

Aqui, reforça, no processo de ensino-aprendizagem, a aprendizagem como princípio do 

bom fazer pedagógico. O componente ensino, centrado no docente, refere-se à organização do 

material curricular a ser transmitido em sala de aula em proveito da aprendizagem, que passa a ser 

entendida como a assimilação ou estocagem de conhecimentos e saberes historicamente 

acumulados pela sociedade (BUENO, 2006). 

 

“Se saber ensinar não é transferir conhecimento e que ensinar é uma especificidade 

humana e política, então ensinar exige consciência do inacabamento, exige respeito à 

autonomia do ser educando, exige pesquisa, exige curiosidade, exige criticidade, exige 

comprometimento, exige responsabilidade, exige querer bem aos educandos, exige saber 

escutar. O professor forma-se educador na medida em que, faz reflexão da sua própria 

prática”. (FREIRE, 2011). 

A postura investigativa do docente faz parte da sua profissão, tem a ver com sua prática 

enquanto professor e tem como objetivo melhorar seu trabalho e sua vida. Desse modo, para que a 

escola contribua para a formação de pessoas ativas, faz-se necessário que a gestão escolar valorize 

a formação continuada dos profissionais de educação também. Pois, a sociedade está se 
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transformando rapidamente, sendo que o perfil dos estudantes passa por mudanças e 

transformações, assim, os professores precisam conhecer técnicas inovadoras e novas 

metodologias de ensino. Com a formação continuada, o docente tem acesso ao que há de mais 

moderno na área de atuação, na didática e etc. Ele pode relacionar o novo conhecimento adquirido 

com as bases científicas da sua graduação inicial, agregando mais suporte e conteúdo para ofertar 

para seus discentes. (PINATI, 2017) 

Portanto, planejar ambientes para que aprendizagens aconteçam, sendo esse constituído 

por espaço, interações, tempo, materiais e sua organização, que sempre mostra uma visão de 

infância, criança, homem e mundo. Enfim, o respeito e a confiança precisam ser laços fortes entre 

docente, escola e aluno para que progridam cada vez mais naquilo que foi proposto para os mesmos. 

Essa mudança só é possível se houver profissionalismo. Assim, os alunos levarão saudades da 

época da contação de histórias e boas memórias do aprendizado escolar na infância (SILVA, 2017). 

 

2.5 Teoria do desenvolvimento infantil sob a perspectiva de Vygotsky 

 

 Vygotsky em sua Teoria Sociocultural do Desenvolvimento Cognitivo explica que o 

desenvolvimento cognitivo do indivíduo apenas acontece mediante ao processo de socialização. 

Assim, em sua teoria o meio externo é um aspecto fundamental para o desenvolvimento, visto que 

o desenvolvimento integral das crianças acontece de fora para dentro através das interações sociais 

(SOUZA et al. 2015). 

A teoria sócio-interacionista de Vygotsky reconhece que o ambiente social influência 

diretamente no nível de desenvolvimento da criança. Assim, mediante a relação do sujeito com o 

ambiente é que acontece a aquisição de conhecimentos, através do processo de mediação simbólica. 

Do mesmo modo que, apontam que para Vygotsky “o desenvolvimento cognitivo da criança ocorre 

pela aquisição gradual dos processos de mediação simbólica, fala oral, sistemas de leitura e escrita, 

símbolos matemáticos” (DEMIZU et al., 2015). 

Segundo Arruda et al. (2019) em sua teoria Vygotsky enfatiza que o processo de mediação 

simbólica é aquele em que acontece uma conexão entre as estruturas pessoais e sociais, mas a 

ligação dessas estruturas não ocorreria de modo direto com o mundo, mas intermediada por um 

sistema de signos e instrumentos. Além disso, ele destaca que no processo de mediação simbólica 

https://www.proesc.com/blog/escola-do-futuro-conheca-5-tendencias/
https://www.proesc.com/blog/escola-do-futuro-conheca-5-tendencias/
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“a linguagem ocupa um papel central, pois além de possibilitar o intercâmbio entre os indivíduos, 

é através dela que o sujeito consegue abstrair e generalizar o pensamento”.  

No processo de mediação simbólica da teoria vygotskyana os instrumentos são indicados 

como tudo aquilo que o ser humano utiliza para as mais diversas 25 ações no seu dia a dia, tem 

como finalidade facilitar o trabalho intelectual ou manual das pessoas. Já os signos são 

compreendidos como um resultado interno do indivíduo, ações mentais realizadas no campo 

psicológico, no qual possuem o intuito de controlar ou ajudar em atividades que exigem do 

indivíduo um esforço psicológico como atenção, linguagem, memória e etc., operando de modo 

complementar aos instrumentos (BENETTI, 2018). 

De acordo com Souza et al. (2015) destaca que a teoria de Lev Semenovich Vygotsky 

acerca do desenvolvimento infantil colabora significativamente no campo educacional, visto que 

para Vygotsky o desenvolvimento integral da criança somente acontece quando se utiliza o meio 

sociocultural como fator essencial para a aprendizagem. Desse modo, a teoria do desenvolvimento 

de Vygotsky apresenta o desenvolvimento em três níveis que são de suma importância quando se 

trata da educação: 

 

- Nível de desenvolvimento real  

 

O nível de desenvolvimento real constata aquilo que a criança já tem consolidado dentro 

de si, mostra as etapas já conquistadas pela criança, em que abrange tudo o que ela já desempenha 

de maneira autônoma, ou seja, sem ajuda de outras pessoas. Sendo assim, esse nível mostra os 

estágios de desenvolvimento que foram concluídos mediante os processos mentais da criança que 

já foram estabilizados (DEMIZU et al. 2015) 

 

- Nível de desenvolvimento proximal  

 

O nível de desenvolvimento proximal refere-se a distância entre o nível de 

desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial, concebido desta maneira como a 

zona em que acontece o aprendizado. Assim, por intermédio da concepção desse nível proximal 

realiza-se várias etapas já consolidadas, isto é, daquelas que ainda faltam alcançar ou estão em 

formação, contribuindo para a sistematização de técnicas com a finalidade de provocar os avanços 

que não ocorreriam espontaneamente (KAERCHER; CRAIDY (2007). 
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- Nível de desenvolvimento potencial  

 

O nível de desenvolvimento potencial diz respeito a capacidade que a criança possui em 

realizar tarefas com o auxílio e orientação de outra pessoa ou então no aprendizado que deseja 

consolidar, mas ela ainda não está preparada para desempenhar essas tarefas sozinha. Sendo assim, 

destaca-se a importância da mediação com o outro, uma vez que, tudo o que criança não consegue 

executar sozinha hoje, ela pode ser capaz de realizar individualmente em outro momento, após a 

ajuda de alguém mais experiente, ela pode alcançar o nível de desenvolvimento real. (ARRUDA 

et al. 2019) 

 

2.6 A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. 

 

Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

 

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, 

torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. (Redação dada pela 

Lei nº 11.645, de 2008). 

 

§ 1º O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da 

cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, 

tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas 

no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade 

nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à 

história do Brasil. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008). 

 

§ 2º Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros 

serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística 

e de literatura e história brasileiras. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008). 

"Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional da Consciência 

Negra’." 
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Nesse sentido, percebe-se que outras estórias devem ser introduzidas no ensino da 

literatura infantil e juvenil nas instituições de ensino. As crianças precisam conhecer outras 

princesas, outros heróis e outros estilos de enredos que não sejam aqueles oriundos do continente 

europeu. A África e seus diversos povos historicamente fazem parte do Brasil e, por isso, suas 

lendas, personagens, mitos e histórias também. Deve-se propor o exercício de uma nova literatura 

que traga essa diversidade para a sala de aula, para que as crianças a conheçam, se reconheçam e 

percebam a sua importância histórica (SANTOS, 2013).  

Nos livros “O Cabelo de Lelê” e “Princesas Negras”, o primeiro, escrito por Valéria 

Belém, mostra a discussão sobre os cabelos enrolados e crespos. Conta a descoberta de uma menina 

acerca da importância de seus cabelos e das referências identitárias e históricas que ele traz. O 

segundo, de Edileuza Penha de Souza e Ariane Celestino Meireles mostra um belo texto que 

caracteriza as princesas africanas e mostra os seus valores ancestrais de altivez, honra, respeito, 

etc. São duas obras para o público infantil que podem ser trabalhadas para a valorização das 

africanidades nas escolas (FERNANDES, 2004) 

Hoje, o perfil atual da sociedade e do estudante brasileiro exigem outros olhares a respeito 

da literatura infantil e juvenil que é exposta em sala de aula, tendo em vista a histórica presença e 

contribuição africana e afrodescendente na formação do povo brasileiro, assim como a luta dos 

movimentos negros pelo reconhecimento dessa presença e dessa contribuição o que deu origem a 

Lei 10.639/031. Dessa forma, pode-se discutir de maneira mais eficaz o multiculturalismo na 

sociedade (BERND, 1988).    

 

2.7 A literatura infantil atua em algumas competências da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC)  

 

A BNCC é um documento com característica normativa, definida como um conjunto 

orgânico e progressivo de aprendizado importante para o desenvolvimento do aluno ao longo das 

etapas da educação básica, de acordo com Plano Nacional de Educação (PNE). Nesse documento 

normativo 16 compõe de forma exclusiva à educação escolar, definida pelo art. 1º da Lei de 

Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB), Lei de n. 9.394/1996, norteado pelos princípios 

éticos, políticos e estéticos que tem como objetivo a formação humana de forma integral e a 

construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva (BRASIL, 2017).  
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A BNCC trata-se da formulação curricular das redes escolares federais, estaduais e 

municipais para as propostas pedagógicas do contexto escolar. Também integra política nacional 

da Educação Básica. Na verdade, a Base Nacional tem como finalidade contribuir na formação de 

professores, avaliando, e elaborando juntamente conteúdos educacionais e aos critérios para oferta 

infraestrutura de forma adequada para o desenvolvimento da educação. Por isso, é importante 

apontar que a BNCC impacta na educação integral, uma vez que distingue Educação Básica como 

objetivo de formação e desenvolvimento humano de forma plena, privilegiada e ainda sob 

dimensão intelectual (cognitiva) e a dimensão afetiva. Essa proposta com uma visão plural e 

integral do estudante como sujeito de aprendizado. Dessa maneira, a escola passa ser vista como 

um espaço democrático de aprendizagem e inclusão, visando o respeito às diversidades.   

No entanto, os direitos aos aprendizados visam mudança relevante no processo de ensino 

e aprendizagem, com objetivo de contribuir para a formação integral do estudante e sua 

permanência na escola, em benefício da formação da cidadania capaz de transformar e promover a 

sociedade.  

A BNCC assegura aos estudantes que eles desenvolvam as competências gerais, com o 

objetivo de nortear o trabalho escolar em todas as áreas do ensino. A competência segue definida 

com objetivo de mobilizar o conhecimento, conceitos e procedimentos, habilidades, como práticas 

cognitivas e socioemocionais, além de atitudes e valores que são resolvidos através de demandas, 

consideradas complexas na vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho, 

por isso, a educação perpassam por três etapas da educação básica, ou seja, a infantil, fundamental 

e médio (BRASIL, 2017).  

A Literatura na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) já se manifesta e pode ser 

utilizada dentro de algumas competências da Educação Básica. 

 

-  Competência: Conhecimento 

 

Aprofunda-se na formação do leitor-fruidor, ou seja, um sujeito que seja capaz de se 

implicar na leitura dos textos ou de desvendar suas múltiplas camadas sobretudo dentro do 

componente curricular “Língua Portuguesa”. 

“Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas manifestações 

artísticas e culturais, das locais às mundiais, inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio 

cultural da humanidade, bem como participar de práticas diversificadas, individuais e 
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coletivas, da produção artístico-cultural, com respeito à diversidade de saberes, 

identidades e culturas”. (BNCC, Competências específicas de linguagens para o Ensino 

Fundamental, p.65). 

 

- Competência: Pensamento científico, crítico e criativo 

 

A leitura também é capaz de desenvolver outras competências como a criatividade. É um 

conhecimento essencial para a resolução de problemas, pois a criatividade ajuda a mente a 

desenvolver soluções. Exercitar a curiosidade intelectual, incluindo a investigação, a análise crítica, 

a imaginação, investigar causas, elaborar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções 

(inclusive tecnológicas) de acordo com os conhecimentos das diferentes áreas (KRAMER, 2016). 

 

-  Competência: Repertório Cultural 

 

O repertório cultural é importante para que os discentes possam conviver com a 

diversidade no ambiente escolar e na sociedade. Assim, eles se tornam pessoas que respeitam às 

diferenças, o que é indispensável para uma sociedade inclusiva. 

Envolve a escola enquanto lugar propício para as manifestações artísticas. Dessa forma, 

dentro das instituições de ensino, os estudantes podem ter contato com obras literárias de várias 

regiões do país e ainda de outras culturas, países e épocas, o que muito colabora para enriquecer o 

processo de ensino-aprendizagem (ARRUDA et al. 2019). 

 

- Competência: Comunicação 

 

De acordo com a competência, para se comunicar bem, crianças e jovens necessitam 

entender, analisar criticamente e saber se expressar utilizando uma variedade de linguagens e 

plataformas. Enfatiza a importância de que a comunicação ocorra por meio da escuta e do diálogo. 

O trabalho com a linguagem oral e escrita, a comunicação corporal deve acontecer no interior de 

atividades significativas. É fundamental que essas atividades se organizem de tal maneira que os 

alunos transitem das situações mais informais e coloquiais que já dominam ao entrar na escola a 

outras mais estruturadas e formais, para que possam conhecer seus modos de funcionamento e 
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aprender a utilizá‐las de forma a possibilitar que a criança se torne mais comunicativa e tenha uma 

interação maior com o grupo (BENETTI, 2018). 

 

-  Competência: Cultura digital 

 

       A Base apresenta as práticas literárias no contexto extraescolar e considera seu papel na vida 

cotidiana das pessoas. Entre elas, as práticas digitais, previstas em várias habilidades da BNCC. 

Assim, há uma preocupação em promover o aprendizado em sintonia com as possibilidades 

tecnológicas da vida moderna. As práticas digitais de leitura de textos literários aproximam os 

alunos dos recursos tecnológicos da realidade virtual e os capacitam a compartilhar críticas e 

impressões com os demais leitores. Depois que uma criança lê um livro ou assisti a um filme, ela 

pode postar alguns comentários em redes sociais específicas, pode seguir autores, diretores, 

escritores e acompanhar de perto o seu trabalho. Ela pode produzir playlists, vlogs, vídeos-minuto, 

escrever fanfics e produzir e-zines, dentre outras muitas possibilidades. (BNCC, Linguagens. 

Língua Portuguesa, Ensino Fundamental, p. 68). 

3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

       A pesquisa utilizada foi a pesquisa bibliográfica que compreende a escolha do assunto, a 

elaboração do plano de pesquisa, a localização, a análise, a compilação e interpretação. Entende-

se por pesquisa bibliográfica a revisão da literatura sobre as principais teorias que conduzem o 

trabalho científico que pode ser realizado em livros, artigos e sites da internet entre outras fontes 

(RICHARDSON, 2007). 

Conforme esclarece Boccato:  

“A pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema (hipótese) por 

meio de referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as várias 

contribuições científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o 

conhecimento sobre o que foi pesquisado, como e sob que enfoque e/ou 

perspectivas foi tratado o assunto apresentado na literatura científica. Para 

tanto, é de suma importância que o pesquisador realize um planejamento 

sistemático do processo de pesquisa, compreendendo desde a definição 

temática, passando pela construção lógica do trabalho até a decisão da sua 

forma de comunicação e divulgação” (BOCCATO. 2006, p. 266).  

 

Assim, a revisão de literatura contém alguns objetivos, sendo eles:  

- Apropriar-se de um aprendizado sobre uma área específica do conhecimento; 
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- Proporcionar alguns recursos para a introdução e revisão da literatura do debate sobre o 

trabalho científico. Para que a realização de uma boa revisão bibliográfica conceda ao pesquisador 

os atalhos e exponha algumas dificuldades.  

Antes de iniciar o trabalho de uma pesquisa bibliográfica é importante que se tenha claro 

e definido o tema da pesquisa. Nessa fase, o pesquisador deve formular um título para o seu 

levantamento bibliográfico e identificar os termos que representem o seu conteúdo (VERGARA, 

2009). 

A metodologia do trabalho utilizada no decorrer do projeto foi em uma perspectiva 

qualitativa. A abordagem qualitativa é entendida como uma ação que possibilita uma visão ampla 

do objeto estudado e se desenvolve numa situação natural. Ela é rica em dados descritivos, tem um 

plano flexível e aberto e enfatiza a realidade de forma completa e contextualizada. Em razão disso, 

o método qualitativo é voltado para a qualidade dos dados da pesquisa, a utilização desse método 

busca explicar o porquê das coisas, compreendendo o motivo do comportamento dos fenômenos. 

(GIL, 2008) 

O conceito de Minayo deixa claro essa ideia: 

 “A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis” (MINAYO. 2001, p. 14).  

 

Esse método foi escolhido com o objetivo de aprofundar o conhecimento, iniciar e buscar 

informações do tema escolhido, reunir as informações e dados obtidos que serão importantes para 

a construção da proposta a partir do tema, ajudando a identificar contradições sobre o mesmo, 

servindo para reunir o conhecimento teórico já obtido. Diante do exposto, a pesquisa bibliográfica 

é então feita com o intuito de levantar um conhecimento acessível sobre teorias, a fim de analisar, 

produzir ou explicar um objeto que está sendo investigado. Portanto, ela analisa as principais 

teorias de um tema e pode ser realizada com diferentes finalidades (GERHARDT; SILVEIRA, 

2009). 

Para a execução da pesquisa bibliográfica deve-se consultar alguns meios de pesquisas, 

os meios utilizados foram: artigos científicos, livros e alguns artigos da base de dados do Google 

Acadêmico. Assim, a pesquisa busca solucionar um problema (hipótese), faz uma articulação ou 

embasamento com o tema desenvolvido em trabalhos acadêmicos ou científicos, investiga e discute 

as várias contribuições científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o conhecimento sobre 
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o que foi pesquisado, em quais aspectos foram tratados o assunto apresentado na literatura 

científica. Ela respalda-se em conhecimentos proporcionados pela Biblioteconomia e 

Documentação, entre outras ciências e técnicas empregadas de forma metódica envolvendo a 

identificação, fichamento e redação do trabalho científico e a localização e obtenção da informação. 

Esse processo requer uma busca organizada e planejada de informações bibliográficas para 

documentar e elaborar um trabalho de pesquisa científica (RICHARDSON, 2007). 

É um trabalho investigativo minucioso em busca do conhecimento e base fundamental 

para o todo de uma pesquisa, a elaboração da proposta de trabalho justifica-se, por elevar ao grau 

máximo de importância esse momento pré-redacional e torná-la um objeto facilitador do trabalho 

daqueles que possivelmente tenham dificuldades na identificação, localização, e manejo do grande 

número de bases de dados existentes por parte dos usuários (VERGARA, 2009). 

Portanto, a pesquisa foi desenvolvida através de um método bibliográfico, tendo em vista 

sua distribuição em capítulos com investigação de informações sobre o tema proposto, ou seja, a 

relevância da literatura infantil nas séries iniciais do Ensino Fundamental. No campo do 

levantamento científico, o trabalho buscou a verdade absoluta, estabelecendo a compreensão do 

pesquisador em compreender de forma mais justa a realidade na qual vivemos e que construímos.  

 

3.1 Pesquisa Bibliográfica 
 

 

Para dar fundamentação ao estudo, uma autora foi escolhida sobre o tema abordado para 

a defesa da hipótese. Emília Ferreiro, doutorou-se na Universidade de Genebra, sob orientação do 

biólogo Jean Piaget, cujo trabalho de epistemologia genética (uma teoria do conhecimento centrada 

no desenvolvimento natural da criança) ela continuou e se aprofundou em um campo em que o 

mestre ainda não havia explorado: a escrita. Em 1974, Emilia elaborou na Universidade de Buenos 

Aires alguns experimentos importantes com crianças que deu origem às conclusões apresentadas 

em Psicogênese da Língua Escrita, assinado em parceria com a pedagoga espanhola Ana Teberosky 

e publicado em 1979. Emilia é pesquisadora, psicóloga e escritora argentina, radicada no México. 

Por intermédio da psicolinguística desvendou os mecanismos pelos quais as crianças aprendem a 

ler e escrever. Ela publicou algumas obras que expõem várias experiências na área de alfabetização 

realizadas na Argentina, Brasil, México e Venezuela: La Alfabetización em Processo (1985), 
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Psicogênese da Língua Escrita (1986) e Los Hijos del Analfabetismo (Propuestas para la 

Alfabetizacíon Escolar em América Latina) (1989). 

Emilia Ferreiro (1985) diz: "O processo de alfabetização nada tem de mecânico do ponto 

de vista da criança que aprende. A criança constrói seu sistema interativo, pensa, raciocina e inventa 

buscando compreender esse objeto social complexo que é a escrita. " 

Os estudos de Emília Ferreiro identificam que a criança aprende sendo sujeita de seu 

conhecimento, é através do interesse da criança que o aprendizado acontece. Com a obra 

Psicogênese da Língua Escrita (1979), ela apresenta os processos de aprendizagem das crianças, 

alterando as conclusões que havia em relação ao ensino de leitura e escrita utilizadas no método 

tradicional. Dessa forma, os estudos realizados pela pesquisadora Emília Ferreiro apontam as 

descobertas que levam as conclusões de que os pequenos têm um papel muito ativo no processo de 

aprender, eles são os principais agentes de sua aprendizagem, construindo assim seu conhecimento, 

vindo daí o termo construtivismo.  

  

A história da alfabetização pode ser dividida em antes e depois de Emília Ferreiro.  

 

“Também do ponto de vista teórico, as pesquisas de Ferreiro e Ana Teberosky trazem uma 

contribuição original. Tomam como objeto de estudo um conteúdo ao qual Piaget não se 

dedicava, resgatam os pressupostos epistemológicos centrais de sua teoria para aplicá-los 

a análise do aprendizado da língua escrita.[...] o destas investigações não é a prescrição de 

novos métodos para a leitura e escrita”. (FERREIRO, 2000, p.43).  

 

O princípio de que o processo de conhecimento por parte da criança deve ser gradual 

equivale aos mecanismos que foram deduzidos por Jean Piaget, segundo os quais cada salto 

cognitivo depende de uma assimilação e de uma reacomodação dos esquemas internos, que 

inevitavelmente levam tempo. É por usar esses esquemas internos, e não simplesmente repetir o 

que ouvem, que as crianças interpretam o ensino recebido.  

Segundo o construtivismo, nada mais revelador do funcionamento da mente de um discente 

do que seus supostos erros, pois eles evidenciam como ele "releu" o conteúdo aprendido. O que os 

pequenos aprendem não coincide com aquilo que lhes foi ensinado. 
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4  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  
 

 

           A presente monografia buscou investigar a literatura infantil como uma grande ferramenta 

didática utilizada pelos docentes no ensino e aprendizagem dos alunos das Séries Inicias do Ensino 

Fundamental. Apresento a seguir um quadro contendo algumas obras e autores utilizados nesse 

trabalho.  

Autor Trabalhos 

KLEIN  A Importância da Leitura para o 

Desenvolvimento Infantil (2018 

COELHO Literatura Infantil: Teoria Análise Didática 

(2000) 

TOURO A literatura infantil na perspectiva da formação 

do docente (2020) 

 

Segundo Klein (2018) a literatura infantil deve ser entendida como abertura para a 

formação de uma nova mentalidade à iniciação lúdica do pré-leitor mesmo antes de iniciado o 

processo de sua alfabetização. Por intermédio do prazer pela leitura infantil, as crianças estarão 

transformando o imaginário no seu cotidiano. Portanto, é de extrema importância que os pais e a 

escola levem as crianças a serem bons leitores, pois sem o estímulo deles, elas não se tornarão 

cidadãos críticos. Nesse sentido, para abordar o tema “Literatura Infantil no Ensino Fundamental”, 

o educador vai utilizar várias práticas pedagógicas com os alunos, levando-os a aquisição da 

importância da leitura... a leitura inteligente, aquela que enriquece e esclarece o espírito, mas isso 

não depende só da aquisição do mecanismo da leitura, mas de toda uma educação preparatória. 

Assim, esta educação, esta pré-leitura é precisamente a razão de ser alguns de nossos álbuns de 

figuras e de atividades...  

De acordo com Coelho (2000) a literatura é apresentada aos pequenos, senão em casa, nos 

seus primeiros anos escolares como um meio de aquisição de conhecimento. A literatura infantil 

se torna um instrumento para o letramento e auxilia na formação do senso crítico do sujeito. Nota-

se que as escolas nem sempre priorizam a leitura e muitas o fazem de maneira que não formam o 

leitor, especialmente quando se trata do leitor de Literatura. Assim, o cenário das políticas públicas, 

os valores de consumo, o mercado literário, a crescente acessibilidade a meios interativos digitais 
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e que os princípios pragmatistas e imediatistas da vida contemporânea abalam profundamente o 

letramento literário. Assim, o objetivo principal é pensar nos processos de mediação entre o texto 

e o leitor, respeitando os mediadores da obra literária, suas dificuldades e sua função social, desde 

a escrita do livro infantil e juvenil até a chegada do mesmo nas mãos das crianças e jovens. 

A figura do mediador é essencial para que se tenha sucesso em garantir a leitura dentro e 

fora da instituição de ensino. Portanto, se faz urgente a democratização do acesso à Literatura, isto 

é, a implementação de políticas públicas de incentivo à leitura que assegurem tanto o acesso ao 

livro, quanto a estrutura adequada para que mediadores realizem ações e projetos com os pequenos 

e jovens leitores, bem como a formação de mediadores que atuem em todas as escolas públicas do 

Brasil.  

 Deve-se reconhecer a importância de cursos de formação continuada aos docentes para 

que eles desenvolvam o seu trabalho, estimulem a criança a apreciar a literatura infantil, gostar de 

ouvir histórias e manusear livros. Trata-se de um estudo realizado no qual identificou-se como 

resultado a importância de um adulto que ofereça constantemente livros, bem como goste de narrar 

histórias, dramatizar e viver junto com os pequenos o universo mágico dos contos da literatura 

infantil, pois sabe-se que este é um caminho que leva a criança a desenvolver a imaginação, 

emoções e sentimentos de forma prazerosa e significativa. (TOURO,2020) 

 

4.1 DISCUSSÕES 

 

A leitura exerce um papel importantíssimo na formação do aluno bem como na formação 

do docente, e tem um merecido destaque, pois ela contribui para o desenvolvimento infantil, 

contemplando áreas cognitivas, emocionais e sensoriais. A criança desde que nasce, vai se 

desenvolvendo de forma dinâmica. Pensar na educação e na maneira como a criança se desenvolve 

é primordial para que ela aconteça de forma plena e satisfatória. O docente é muito importante para 

esse desenvolvimento, contribuindo com suas experiências e conhecimentos. Assim, a escola deve 

ser um lugar prazeroso e estimulador que ofereça ambientes acolhedores e atividades dinâmicas 

que desenvolvam e criem o prazer e o hábito pela leitura (TOURO, 2020). 

Coelho (2000) enfatiza que é de extrema relevância que os pais e a escola levem a criança 

a ser um bom leitor, pois sem o estímulo deles, ela não se tornará um cidadão crítico. A escola 

possui o papel de apresentar o acervo literário e artístico, realizando ainda a mediação da 
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compreensão e apreciação das obras de literatura. A principal função da escola nesse sentido é 

colocar as crianças em contato com esse tipo de conteúdo, o qual faz parte de todo currículo escolar 

e merece destaque, segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Além de utilizar os 

livros, os docentes podem utilizar diversos recursos para chamar a atenção e despertar o interesse 

da criança como o teatro, confecção de fantoches, músicas e desenhos são aliados no processo de 

aprendizagem e possuem a assimilação mais facilitada.  

Neste sentido, Klein (2018) explica que a leitura é fundamental para que o ser humano 

seja inserido na sociedade. A leitura possibilita acesso a informações, a melhoria e o aumento do 

vocabulário, bem como o desenvolvimento da concepção crítica sobre os mais diversos assuntos, 

melhorando o interesse pela busca do conhecimento acerca de assuntos diversos. A leitura contribui 

para a formação de relações sociais, e no caso dos pequenos, a leitura precisa ser ensinada ao passo 

que se explica o seu significado, para que este aprendizado seja mais motivador. Oliveira (2017), 

concorda que a literatura infantil é um grande campo de estudos que exige do docente 

conhecimento e sensibilidade para saber adequar os livros às crianças, gerando um momento 

propício de prazer e estimulação para a leitura. Assim, o desenvolvimento de interesses e hábitos 

permanentes de leitura é um processo constante, que se inicia no lar, aperfeiçoa-se 

sistematicamente na escola e continua pela vida afora. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através do presente estudo e com base em diversos autores e especialistas no assunto, foi 

possível discutir a literatura infantil como recurso de ensino e aprendizagem no Ensino 

Fundamental I, abrangendo diversas oportunidades para formação da criança como indivíduo 

pensante, questionador, atuante e crítico perante a sociedade. Dessa forma, quando a literatura é 

utilizada de forma planejada, otimizada e bem desenvolvida, proporciona algumas bases 

importantes para a construção real do conhecimento, além de favorecer a interação da criança com 

o mundo.  

O trabalho fundamentou-se no objetivo geral que é descrever a relevância da literatura 

infantil nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Assim, a contribuição de Emília Ferreiro e Ana 

Teberosky foi muito importantes e a participação da família e dos profissionais da educação como 
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incentivadores no ato de ler e escrever vão igualmente na mesma linha de raciocínio e respondem 

positivamente aos objetivos específicos determinados nesta pesquisa.  

A problemática lançada neste trabalho foi identificar qual o impacto da literatura infantil 

na vida de crianças, pais e professores e encontrar respostas baseadas em alguns teóricos que podem 

nortear o desenvolvimento desse processo de ensino-aprendizagem das crianças. Sendo assim, o 

papel da família e dos docentes nessa dinâmica é essencial.  

Mediante o exposto acima, conclui-se que a hipótese foi confirmada, pois a literatura 

infantil ajuda no crescimento integral das crianças do Ensino Fundamental I e auxilia pais e 

docentes nesse grandioso processo. Assim, os pais devem estimular o interesse pelos livros que 

além de uma forma de cuidado, carinho e atenção, é uma atitude importante que contribui para 

fomentar o hábito da leitura na criança. Sentar com a criança e ler um livro para ela é uma 

experiência que reforça os laços afetivos e estimula a conexão emocional entre eles. Assim, a 

criança não é passiva, nem o professor é um simples transmissor de conhecimentos e nem por isso, 

o discente dispensa a atuação do mestre e dos colegas com os quais interage. O conhecimento é 

uma construção contínua, entremeada de invenções e descobertas. Assim, o papel do docente é de 

ser um facilitador da aprendizagem, ou seja, um mediador do conhecimento. Ele aceita e valoriza 

a autonomia e a iniciativa dos alunos e cria situações desequilibradoras e provocadoras, para que 

os discentes façam suas próprias descobertas. Além da primeira formação acadêmica, o professor 

pode fazer alguns cursos de capacitação ou cursos de extensão. Dessa forma, ele vai realizar um 

trabalho diferenciado e se sobressair frente aos alunos que apresentarem algumas dificuldades no 

seu aprendizado. 

Como resultado, pode-se compreender que hoje a dimensão de literatura infantil é muito 

mais ampla e importante, pois ela proporciona aos pequenos um desenvolvimento emocional, 

social e cognitivo indiscutível.... Da mesma forma, através da leitura as crianças adquirem uma 

postura crítico-reflexiva, extremamente essencial à sua formação cognitiva. Portanto, pode-se 

concluir que este tema abordado renderá reflexões bastante proveitosas para que sejam adotadas 

no currículo da educação infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, destacando a 

utilização de estudos que viabilizem a efetividade de um ensino-aprendizagem com o intuito de 

contribuir para uma formação social e intelectual das crianças.  

Dessa forma, abre-se espaço para uma complementação futura, com uma pesquisa mais 

rebuscada por outros discentes também interessados em avançar nos estudos para que novas 
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descobertas e respostas possam ser ampliadas de forma gradativa, pois esta é uma temática muito 

relevante para a nossa sociedade e possíveis mudanças no currículo educacional 
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