
 

ISSN 

  

A LITERATURA INFANTIL E A AÇÃO DOCENTE: PERSPECTIVAS E 

DESAFIOS NO TRABALHO PEDAGÓGICO 
 

Adriana Fratoni dos Santos1 - UENP/CCP 
Jacqueline Lidiane de Souza Prais2 - UTFPR/CLD 

Grupo de Trabalho - Educação Infantil 
Agência Financiadora: não contou com financiamento 

 
Resumo 
 
Este estudo discute sobre a percepção de professores da Educação Infantil com relação ao uso 
da literatura infantil em sua ação pedagógica. Dessa forma, tem como questão de 
investigação: de que forma o uso da literatura infantil no trabalho pedagógico é percebido por 
professores da Educação Infantil? Entende que por meio das leituras o docente pode 
contribuir para a consciência crítica, e consequentemente, reconhece a literatura infantil como 
um instrumento que permite interpretação, compreensão e criticidade. Apresenta aspectos 
teóricos e conceituais da literatura infantil no contexto escolar, e analisa as percepções de 
professores na Educação Infantil sobre o uso da literatura infantil na organização de 
atividades pedagógicas, com base nas concepções de Zilberman e Silva (1990), Lajolo (2001), 
Bordini e Aguiar (1993). Para tanto, emprega a pesquisa de campo como metodologia de 
pesquisa tendo como instrumento de coleta de dados um questionário respondido por 17 
professores da Educação Infantil de dois centros municipais. Dentre os principais resultados e 
discussões, a análise dos dados coletados, destaca a necessidade primordial dos 
conhecimentos teóricos e práticos sobre o uso da literatura infantil no contexto escolar que 
deve ser proporcionada na formação inicial dos professores. Igualmente, deve promover uma 
reorganização nas escolas que, por sua vez, necessitam de uma nova reformulação, já que até 
a pouco tempo a literatura mostrava na maior parte, das obras infantis vestígios de um caráter 
utilitário, com a finalidade de difundir valores e normas de conduta. A partir da reflexão sobre 
as práticas de leitura a qual se proporciona as crianças, inicialmente é essencial que se planeje 
uma aula com vista à prática de leitura com obras de caráter emancipatório.  
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Introdução 

Neste estudo discutimos sobre a percepção de professores da Educação Infantil com 

relação ao uso da literatura infantil em sua ação pedagógica. Dessa forma, parte da seguinte 

questão de investigação: de que forma o uso da literatura infantil no trabalho pedagógico é 

percebido por professores da educação infantil? Tal questão é relevante, pois quando as 

leituras são selecionadas pelo docente com o objetivo de formação da consciência crítica, o 

processo de aprendizagem evita a repetição de estereótipos e, a literatura infantil passa a ser 

reconhecida como um instrumento que permite interpretação, compreensão e criticidade.  

Utilizamos a pesquisa de campo como metodologia de pesquisa conforme Severino 

(2007) e os dados foram coletados por meio de um questionário respondido por professores de 

dois centros municipais de Educação Infantil. Como objetivos específicos apresenta aspectos 

teóricos e conceituais da literatura infantil no contexto escolar, e analisa as percepções de 

professores na educação infantil sobre o uso da literatura infantil na organização de atividades 

pedagógicas.  

Literatura Infantil: aspectos conceituais e teóricos  

A leitura no âmbito escolar, segundo Candido (1995, p.243- 244), é uma ciência 

responsável pelo processo de humanização, pois ela "[..] confirma e nega, propõe e denuncia, 

apoia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas". 

Segundo Lajolo (2001), a escola utiliza livros para difundir ideias necessárias ao 

ensino e os livros, por sua vez, encontram na escola um local seguro onde os alunos terão 

contato com o material produzido pela literatura, tendo em vista a finalidade da proposta.  Ao 

modo em que se organiza essa proposta pode prevalecer a difusão de padrões sociais, 

submetendo a educação como mecanismo de perpetuar tais modelos determinados 

culturalmente.  

Lajolo (2001) apresenta como pontos de discussão que: o professor deve se posicionar 

e responsabilizar pelo processo de planejamento e ensino, optando pelo que vai ser lido e 

como; precisa entender a construção histórica e social da relação entre literatura e escola.  

Portanto, professores/leitores e alunos/leitores devem fugir das armadilhas acríticas da 

literatura e mobilizar-se no sentido de compreender a historicidade da literatura e cumprir 

com o papel de receptores e produtores desta leitura ampla do mundo. 



 

Concordamos com Bordini e Aguiar (1993) de que a literatura infantil contribui para 

uma proposta de transformação na educação quando há comprometimento do professor. Bem 

como, sua importância no processo de ensino e aprendizagem na educação básica objetivando 

a formação integral do cidadão, neste caso em especial, do aluno da Educação Infantil.  

Lajolo e Zilberman (1984) afirmam que quando as leituras são selecionadas pelo 

professor com o objetivo de formação da consciência crítica e ampliação da visão de mundo 

de seus alunos, o processo de aprendizagem se enriquece e evita a recorrência (e a 

reprodução) de estereótipos que são descontruídos nos textos.  

Procedimento metodológico 

Optamos por realizar uma pesquisa de campo que segundo Severino (2007) visa à 

descrição de um determinado assunto procurando estabelecer variáveis e conhecer a relação 

entre elas a partir de dados empíricos.  

Para coleta de dados, o instrumento de coleta de dados (questionário) contemplou 

perguntas referente à percepção dos professores sobre o uso literatura infantil em sala de aula. 

Elencamos como sujeitos da pesquisa, professores que atuam na Educação Infantil, que 

correspondem a crianças de zero a cinco anos de idade, sendo estes pertencentes a dois 

Centros Municipais de Educação Infantil, localizados em dois municípios do norte do Paraná.  

Para diferenciação dos grupos de entrevistados e, não menção aos nomes, nos 

reportaremos a: professor da instituição A (PA) e professor da instituição B (PB), seguidos da 

indicação alfa numérica correspondente a partir da identificação aleatória dos questionários 

(PA1, PA2, PA3, ...). Obtivemos na instituição A dos 11 questionários entregues, 10 foram 

devolvidos e respondidos e, na instituição B dos 15 questionários entregues, 6 foram 

devolvidos e respondidos.  

Percepção docente sobre o uso literatura infantil em sala de aula 

Evidenciamos a partir da questão “qual a importância de se trabalhar a literatura 

infantil em sala de aula?” que na instituição A, a importância foi dada a articulação com os 

objetivos de estimular o gosto/hábito pela leitura e formação do leitor e explorar a imaginação 

e criatividade, representando 32% das respostas. Na instituição B, foi relacionada ao objetivo 

de favorecer o trabalho pedagógico interdisciplinar em 43% das respostas. 



 

Em ambas as instituições (A e B), são dadas importância ao uso da literatura infantil 

no que tange ao trabalho com conteúdos/conceitos e formação do leitor pelo hábito e interesse 

de leitura. Dessa maneira, Zilberman & Silva (1990) reforça que a prática pedagógica e o uso 

da literatura infantil, mesmo com as mudanças contextuais e temporais, mantêm e devem 

manter seu objetivo de favorecer a formação do indivíduo, "[...] cabendo, pois, expô-lo à 

matéria-prima literária, requisito indispensável a seu aprimoramento intelectual e ético" (p. 

13). 

Quando questionados sobre o uso de obras infantis em suas aulas e em qual momento: 

identificamos: contar uma história, questionar os alunos sobre a obra, e/ou solicitar uma 

ilustração da narrativa. Contudo, apresentaram objetivos diferentes na utilização de obras 

infantis nas aulas como: ora como complementação de um conteúdo, ora como momento de 

participação dos alunos para desenvolvimento do interesse e hábito de leitura. A este 

propósito, as situações cotidianas promovidas pela apropriação do contar e ouvir histórias são 

possibilidades encontradas pelos docentes para ampliar o repertório dos alunos a fim da 

apropriação de um conceito ou conteúdo e despertar o interesse pela leitura. 

De acordo com Oliveira (2012) a prática educativa envolve e constrói sentidos do 

mundo que constitui numa boa direção para nortear o trabalho pedagógico. Completa que, 

além de possibilitar ao aluno o contexto com a obra, leitura e a linguagem escrita, ele 

apresenta um modelo de leitor por meio de sua ação de ler, gestos e comportamentos de leitor.  

Sobre a existência de desafios e/ou dificuldades para o uso da literatura infantil na 

Educação Infantil, 7 professoras da instituição A responderam afirmativamente e 3 

negativamente. Já na instituição B, as 6 informantes responderem afirmativamente.  

No que diz respeito à identificação dos elementos mencionados como desafiador para 

as professoras de ambas as instituições, cinco professoras apontaram a formação docente para 

o uso adequado de obras literárias (o que/como) e desinteresse do professor e/ou aluno, foram 

apontados como principais justificativas para existências de barreiras a serem superadas no 

contexto do cotidiano escolar, que também são apontados por Zilberman e Silva (1990), 

Oliveira (2012) e Fonseca (2013). 

Cabe explicar sobre o caráter utilitário e emancipatório do uso da literatura infantil nas 

escolas. Tradicionalmente, a literatura infantil apresentou, por determinação pedagógica, um 

discurso monológico que, pelo caráter persuasivo, não abria brechas para interrogações, para 

o choque de verdades, para o desafio da diversidade, tudo se homogeneizando numa só voz, 

no caso a do narrador (CADERMATORI, 1985). Assim, na medida em que o texto escolhido 



 

professor se afasta e/ou se aproxima do caráter utilitário da literatura infantil assume práticas 

pedagógicas diferentes.  

Cadermatori (1985) explica que o caráter utilitário da obra infantil reflete 

características conservadoras de Literatura Infantil, porque o texto está a serviço de uma causa 

que é o de ensinar a boa conduta, incutir padrão de comportamentos, dar lição de moral. A 

criança não é vista a partir de suas especificidades e por isso ela precisa ser educada para se 

tornar alguém como o adulto. Assim, o texto utilitário coloca a figura do adulto como aquele 

que deve conduzir e encaminhar a criança a um saber, como conviver com os outros, não 

apresenta a voz das crianças para buscar justificar sua atitude. 

Desse modo, as obras infantis consideradas emancipatórias estão mergulhadas no 

movimento constante do universo infantil, valorizando e respeitando suas singularidades. 

Além disso, fornecem elementos para interpretar o contexto social e cultural e a ele se 

integrar, como a abertura para a análise, a reflexão e a significação da obra 

(CADERMATORI, 1985). 

Após a conceituação dada acima, encontramos na exemplificação de todos os 

professores das instituições A e B o uso da literatura infantil a fim de ensinar conceitos, 

moralizar e instruir os alunos.  Tais objetivos podem ser evidenciadas em todas as falas 

escritas, destacamos duas delas. 

 
PA5: Pinóquio. Pré-escolar. Meus objetivos era passar para as crianças a mensagem 
de um menino que deveria ser obediente ao seu pai, e não podia mentir para as 
pessoas, ir para a escola e estudar, pois ele fugia da escola. Contei a história e depois 
pude observar que eles ficaram mais atentos e muitos gostaram. 
PB2: O Pinóquio. Mostrar que não se deve mentir com os alunos de 5 anos, 
recursos; livro, professor, sala de aula, alunos, metodologia: exposição oral e visual, 
avaliação através da participação e interesse dos alunos. 

 
As falas das professoras acima representam a utilização da literatura infantil para 

moralizar os alunos em uma regra social: não mentir, ser obediente aos pais. Experiências 

compartilhadas pelas professoras das instituições A e B, evidenciam o caráter utilitário e 

educativo do uso da literatura infantil em suas aulas. Para Zilberman e Silva (1990), o caráter 

utilitário dado como pedagógico nas escolas não deveria ser atribuição da educação escolar, 

mas levar os alunos a perceber como analisar tais ideologias que definem e personalizam o 

ensino de e da literatura. 

Bissoli (2001) ressalta que para que a criança se torne leitora, não basta, portanto, que 

sejam frisadas as habilidades de decodificação de linguagem. É importante que, pela 

mediação, o adulto ensine à criança as formas de trabalhar o texto como espaço de relação 



 

autor/leitor, espaço plurissignificativo em que nenhum dos elementos dessa relação 

sobrejugue a importância do outro na constituição dos sentidos. Para a autora, ler implica 

dialogicidade, interferência recíproca entre as falas do autor e do leitor do texto, sendo a 

leitura um modo de ampliação de referências, de enriquecimento de vivências, de 

comunicação, de formação de personalidades. 

Considerações finais 

Percebemos que os docentes informantes desta pesquisa utilizam as obras literárias 

infantis a partir do caráter utilitário a fim de difundir condutas, regras e conteúdos. Portanto, 

não fica evidente que haja um trabalho por parte desses professores pela formação da 

consciência crítica, mas de um processo de aprendizagem que emite por meio das narrativas 

escolhidas a repetição de estereótipos. Assim, mesmo que docentes pontuaram a importância 

da literatura infantil como um instrumento que permite interpretação, compreensão e 

criticidade, na descrição da atividade pedagógica no uso da literatura infantil reforçaram o 

caráter utilitário de sua ação educativa. 

No que se refere ao histórico da literatura infantil, a obra literária para esta faixa etária 

nasceu, e predominante, para servir como um instrumento para ensinar, moralizar e instruir. 

Por isso, na maior parte, das obras infantis carregam vestígios de um caráter utilitário, com a 

finalidade de difundir valores, normas de conduta. A partir da reflexão sobre as práticas de 

leitura a qual proporcionaremos as crianças, inicialmente é essencial que planejemos uma aula 

com vista à prática de leitura com obras de caráter emancipatório.  

A identificação de obras com caráter emancipatório exige antes de tudo conhecimento, 

formação docente e acervo adequado. Para tanto, destacamos a necessidade primordial dos 

conhecimentos teóricos sobre a literatura infantil e seu uso no contexto escolar que deve ser 

proporcionada na formação inicial dos professores. Igualmente, deve promover uma 

reorganização nas escolas que, por sua vez, necessitam de uma nova reformulação, já que até 

a pouco tempo a literatura mostrava na maior parte, das obras infantis vestígios de um caráter 

utilitário, com a finalidade de difundir valores e normas de conduta.  
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