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RESUMO

As histórias infantis, desde muito cedo, fazem parte do cotidiano das crianças. Toda criança tem apreço por ouvir contos, sejam eles reais ou 
fictícios, literários ou não. Escutando histórias, a criança realiza comparativos com a realidade vivida e com suas experiências pessoais, 
significando suas vivências, expressando suas emoções, sentimentos, angústia e medos. Ao escutar histórias, a criança abstrai a essência dos 
valores contidos em suas entrelinhas, o que viabiliza a formação de opiniões. As histórias permitem que a criança imagine, crie, personifique, 
simbolize, experimente, sinta... Por outro lado, contar histórias para a criança, pode ajudar a despertar o desejo e o prazer pela leitura, bem como 
a estimulação das múltiplas dimensões de seu desenvolvimento. Em vista disto, este trabalho se desenvolveu com a intenção de investigar como 
a literatura infantil tem sido contemplada na organização do trabalho pedagógico na pré-escola. Para isso, desenvolveu-se uma pesquisa 
empírica, de abordagem qualitativa, por meio da realização de entrevistas semiestruturadas com duas professoras da Educação Infantil de uma 
escola privada do Recanto das Emas – DF. A análise dos dados indica que as professoras procuram trabalhar a literatura infantil com o objetivo 
principal de formação de futuros leitores. As docentes ainda indicam outros objetivos, como provocar o despertar do desejo e do prazer pela 
leitura, bem como estimular as capacidades imaginativa e interpretativa nas crianças. As leituras realizadas em sala, em geral, são relacionadas 
aos conteúdos e discussões realizadas no dia. São escolhidas em função da faixa etária dos alunos, das ilustrações contidas no material e da 
adequação do vocabulário ao nível de desenvolvimento dos alunos. Contudo, esta não é uma atividade que pertence a rotina diária. Ela tem sido 
desenvolvida de forma pontual, como no Dia do Conto, ou quando "sobra tempo" no planejamento. Embora as professoras mencionem realizar a 
leitura das histórias de forma lúdica, na maioria das vezes, ela tem ocorrido sempre da mesma forma, com a professora lendo o texto, mostrando 
as gravuras para os alunos, explorando oralmente a história e deixando-os manusearem o livro após a contação. Para as professoras pesquisadas, 
a maior contribuição que a literatura infantil pode oportunizar ao desenvolvimento infantil se relaciona à formação do hábito de leitura e da 
habilidade interpretativa, muito embora não desconsiderem que ela também provoca o desenvolvimento de outras dimensões como o aprender, 
a imaginação, a fantasia, a criticidade, a criatividade e a dramatização. Os resultados deste estudo indicam que, embora a literatura esteja sendo 
contemplada na organização do trabalho pedagógico, ainda se constata a necessidade de uma maior sistematização destas práticas docentes, 
haja vista que, se o objetivo é a formação de leitores, a frequência de sua realização pode estar sendo baixa, bem como a intencionalidade e 
direcionamento pedagógico da atividade precisam ser melhor planejados. Também, se há a pretensão de desenvolver o prazer e o hábito de ler, 
utilizar-se de estratégias mais diferenciadas e lúdicas pode favorecer o alcance deste objetivo. Destaca-se que a literatura infantil também pode 
contribuir para uma aprendizagem significativa, quer seja pela relação íntima que a história estabelece com o conteúdo do dia, quer seja pela 
apreensão de sentidos, mensagens e significados que a criança realiza quando de sua interpretação, aplicando-as ao seu cotidiano.
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