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O VALOR DA LITERATURA INFANTIL PARA A 

FORMAÇÃO DE DOCENTES 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem  por objetivo apresentar a importância da Literatura Infantil para a formação do estudante, no qual 

foi aplicado no Estágio III – Ensino Médio, mais precisamente na turma do 3º ano de Formação de Docentes. Visto 

que é de suma importância para o processo de desenvolvimento da criança e da formação de leitores, sendo ela 

atraente para a criança. Por meio dela, é possível desenvolver o hábito de ler nas crianças ainda pequenas, já que a 

ficção e a fantasia, atraem o público infantil. 

CONCLUSÃO 

A Literatura Infantil contribui para o desenvolvimento 

da imaginação, memorização, aprendizagem, 

concentração, interpretação e interação, a leitura, pelo 

caráter lúdico, também auxilia no processo de 

incentivo a jovens leitores. Portanto, com base em 

todos estes aspectos, percebe-se a importância da 

Literatura durante o processo de desenvolvimento da 

criança. Amplia-se pela via da leitura e da 

interpretação conhecimentos acerca do mundo. A 

Literatura encontra, hoje, refúgio nas escolas, onde 

tem a possibilidade de ser trabalhada pelos 

professores como formadora de leitores e essencial 

para o desenvolvimento do sujeito. Os livros de 

Literatura Infantil trazem o belo, o ético e o estético, de 

modo que, cada personagem que compõe as histórias 

carrega consigo características e adjetivos que 

expressam sua identidade. A aproximação com a 

realidade faz a fantasia criada na mente da criança 

representar parte de seus atos e isso lhe provoca 

reflexões. Segundo Faria (1999, p. 9), “a literatura, 

assim, pode vir a ser um patrimônio pedagógico 

precioso” e pode ser trabalhada de forma 

interdisciplinar e transversal, contemplando objetivos 

necessários para o ensino-aprendizagem e a 

agregação de conhecimento para os educandos. Desta 

forma, percebe-se que o caráter moralista e 

pedagógico já não é mais o foco da Literatura Infantil 

como acontecia antigamente.   
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A maioria dos escritores renomados e cientes do papel da 

Literatura enquanto arte, passaram a abordar temas e 

problemas vivenciais e morais, mas buscam respeitar a 

criticidade e expressão do leitor, sem a pretensão de 

impor-lhes uma conduta, o “certo” ou “errado”.  

FIGURA 1: Criança conhecendo a Literatura. 

Ao termino da aplicação desse projeto em conjunto com 

as alunas da Formação de Docentes, foi possível concluir 

que é importante para o docente fazer o uso da Literatura 

durante o desenvolvimento do trabalho pedagógico. 

Desta forma foi produzido um Livrão de Literatura Infantil 

com o objetivo de auxilia-las no desenvolvimento dos 

estágios. Por meio da realização desse projeto foi 

possível perceber que a literatura infantil faz parte do 

desenvolvimento integral do estudante. 


