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RESUMO 

Este artigo estuda a influência da literatura infantil como instrumento pedagógico no 

desenvolvimento da moral autônoma da criança do Ensino Fundamental I. Propõe-

se a analisar de que forma o adulto deve deixar de coagir sobre a criança para 

deixá-la, através da cooperação, desenvolver sua autonomia moral por meio da 

literatura infantil. Piaget (1994) contribui com a tese sobre o desenvolvimento do 

juízo moral na criança. Enquanto Regina Zilberman (2010) e Neli Coelho (1974) 

abordam a temática da literatura infantil, sua influência e funções no 

desenvolvimento da criança no Ensino Fundamental I. A análise da obra literária 

“Minhas Fábulas de Esopo” complementa o artigo de modo a exemplificar o assunto 

tratado. 

Palavras-chaves: Literatura Infantil – Moral – Criança – Autonomia. 

INTRODUÇÃO 

Na sociedade em que vivemos, observa-se que reflexões morais, que possibilitam 

ao indivíduo uma convivência em sociedade baseada em cooperação e respeito, 

estão cada vez mais escassas. Já afirmava Coelho (1974): 

Estamos vivendo um momento de crise mundial (em que os 

valores de nossa civilização estão sendo postos em questão e 

precisam ser reformulados), as novas gerações necessitam 

redescobrir o mundo. As crianças e os jovens, paralelamente à 

assimilação da herança cultural de seus maiores, precisam 

aprender a ‘ver’ as coisas e os seres tais como são e não como 

foram explicados até hoje pelas fórmulas convencionais da 

razão. Se muita coisa é válida, essencial, e sem dúvida vai ser 

assimilada pelos tempos vindouros, a verdade é que muita 

coisa precisa ser revista, reformulada ou redescoberta. E a 

porta de entrada para essa nova postura é a intuição (1974, p. 

156). 

A literatura infantil aparece então como um meio de resgate dessas reflexões, com 

crianças no Ensino Fundamental I. A linguagem poética visa levar a criança a 

descobrir seu mundo e sua realidade, a conhecer a si mesma e o meio social em 



que está inserida e a comunicar-se de maneira eficaz. Para a criança, a forma mais 

perfeita da palavra poética aparece na literatura infantil, atendendo as necessidades 

de seu espírito, isto é, a sede por imaginação, fantasia, curiosidade, sonho, ilusão, 

etc. ao mesmo tempo em que busca um equilíbrio com as leis da vida material que 

regem a sociedade (idem). 

Não surpreende que no século XIX, no Brasil, não houvesse uma literatura voltada 

às crianças. Neste período não era obrigatório colocar as crianças na escola. Eram 

letrados os poucos que podiam pagar um professor que os ensinava a ler e a 

escrever em casa. A situação começa a modificar-se por volta de 1880, com o 

fortalecimento da classe média. Acompanhando o progresso do ensino, surgem 

publicações destinadas à criança. Porém, até 1921, a literatura infantil não passou 

de coletâneas de histórias ou traduções de textos publicados originalmente na 

Europa. “O processo de nacionalização da literatura infantil dependeu de Monteiro 

Lobato entrar em cena”, com o lançamento de A menina do narizinho arrebitado, 

afirma Zilberman (2010, p.146).  

Monteiro Lobato é considerado um grande escritor por vários motivos: apresenta 

personagens criativas e desafiadoras; suas aventuras são atraentes e inusitadas; o 

espaço do Sítio do Picapau Amarelo caracteriza um cenário brasileiro, o que permite 

que o leitor o reconheça e identifique-se com as ações e temas trabalhados – muitas 

vezes polêmicos. Por tais méritos, Lobato tornou-se modelo para outros escritores 

de sua época, como Graciliano Ramos e Erico Verissimo. Afirma ainda Zilberman 

(2010): 

Mas Lobato representou também um paradigma para as 

gerações seguintes, que se formaram lendo o criador de 

Narizinho, Pedrinho e Emília. Não espanta, pois, que o 

segundo grande período da leitura infantil brasileira, que inicia 

por volta de 1975, revele autores que procuram seguir, e ao 

mesmo tempo inovar, a tradição estabelecida pelos habitantes 

do Sítio do Picapau Amarelo (p.147). 

Sucessoras de Lobato são as escritoras Lygia Bojunga Nunes, Ana Maria Machado, 

Ruth Rocha e Fernanda Lopes de Almeida, que também apresentam personagens 

rebeldes e criativas, abordando temas atuais em suas histórias, além da presença 



do humor e do desejo de mudança. João Carlos Marinho, Ziraldo, Ricardo Azevedo, 

Angela Lago, Mirna Pinsky, Luciano Sandroni, são os grandes nomes da literatura 

infantil brasileira de hoje. A literatura infantil teve um grande aumento de títulos em 

pouco mais de 100 anos, mas o mais importante é que obras atenderam às 

necessidades do público infantil. (ZILBERMAN, p.147) 

OBJETIVOS 

O presente artigo objetiva realizar um estudo sobre o desenvolvimento do juízo 

moral na criança e a influência da literatura infantil na interiorização de valores 

morais para a criança, além de contribuir para outros estudos nesta temática. 

A importância da leitura já é evidente e neste sentido, Zilberman discorre: 

Que a leitura é importante, todos sabemos: a leitura ajuda o 

indivíduo a se posicionar no mundo, a compreender a si 

mesmo e à sua circunstância, a ter suas próprias ideias. Mas a 

leitura da literatura é ainda mais importante: ela colabora para o 

fortalecimento do imaginário de uma pessoa, e é com a 

imaginação que solucionamos problemas. Com efeito, 

resolvem-se dificuldades quando recorremos à criatividade, 

que, aliada à inteligência, oferece alternativas de ação (2010, 

p. 148). 

É relevante então levantarmos alguns pontos importantes da função básica da 

literatura infantil.  

Podemos dizer que a função básica da literatura infantil, como instrumento 

pedagógico, é estimular na criança todas as suas potencialidades. As histórias 

devem explorar os seguintes aspectos: o despertar de valores como a solidariedade, 

caridade, a luta por um ideal, o bem e o valor do esforço, que estariam aguardando 

no íntimo da criança para serem projetados em suas atitudes cotidianas. Outro 

aspecto seria o despertar e desenvolver de potencialidades psíquicas (a imaginação 

e o gosto artístico diante da beleza estética). O terceiro aspecto diz respeito ao 

alimentar da imaginação, permitindo que a criança vá construindo conhecimentos 

relacionados à sua realidade e criando relações entre o mundo fantasioso dos livros 

e valores do mundo que a rodeia, isto é, o conhecimento da fantasia contribuindo 



para o conhecimento do real e de sua vida social. E por último, mas não menos 

importante, a literatura beneficia a capacidade expressiva da criança, através do 

hábito e reprodução da leitura (COELHO, 1974, p. 166). 

O foco deste artigo está na criança do Ensino Fundamental I. As fases do 

desenvolvimento psicológico dessa criança propiciam um trabalho efetivo e produtivo 

com a literatura infantil e a construção do juízo moral. 

Da fase dos cinco aos sete anos – pensamento lúdico – para a fase dos oito aos 

onze anos – pensamento mágico – a criança passa por um desenvolvimento do qual 

sua imaginação que era passiva e reprodutiva, torna-se ativa e reprodutiva (idem, 

p.169). 

Por fim, com o objetivo de comprovar a relevância do presente artigo, a análise da 

fábula O filho do pastor da obra “Minhas Fábulas de Esopo” de Michael Morpurgo e 

Emma Clark (2010), torna-se indispensável, pois evidencia o uso da coação adulta 

ao pretender um ensinamento pronto à criança. 

METODOLOGIA 

Este estudo insere-se na linha teórica de Jean Piaget (1994) com o estudo do 

desenvolvimento do juízo moral na criança. Além do embasamento psicológico de 

Piaget, o presente artigo conta com o estudo de teses sobre leitura, literatura e 

literatura infantil de Regina Zilberman (2010) e Neli Coelho (1974). Complementando 

a argumentação sobre a influência da literatura infantil no desenvolvimento da 

criança, entram em discussão Marisa Lajolo (1998) e André Nigri (2011), com o tema 

polêmico gerado pelas obras de Monteiro Lobato e o racismo. 

A análise da obra Minhas fábulas de Esopo (2010) da literatura infantil dá suporte ao 

trabalho, ao contribuir na comprovação desse estudo. 

Através do estudo das citadas teses e da análise da obra literária infantil, espera-se 

responder a seguinte questão: De que forma é possível utilizar a literatura infantil 

como instrumento pedagógico na construção moral da criança, sem que seja 

necessário deixar uma mensagem explícita e permitindo que ela desenvolva 

sua moral de forma autônoma? 

 



DESENVOLVIMENTO 

Quando se fala em formação de leitores, a criança recebe preocupação e cuidados 

da sociedade, da família e da escola, de um lado por ter potencial para ser um bom 

consumidor de livros e de outro por sua formação intelectual e afetiva sadias. 

Porém, percebemos uma contradição: ao mesmo tempo que o público infantil eleva-

se em quantidade (número de consumidores em potencial), aumenta a evasão da 

quantidade de interessados por livros; isto é, as crianças não têm procurado a leitura 

espontaneamente (ZILBERMAN, 2010). 

Percebe-se que é preciso rever as providências corretivas com relação à valorização 

do livro e da leitura na escola. O Brasil, como país em desenvolvimento, empenha-

se em implantar uma política cultural com estímulo à leitura a partir do patrocínio a 

programas de leitura com intermédio da escola, portanto a função de intermediar 

esses programas de valorização da leitura – que se caracteriza como cultural e 

política – cabe à instituição escolar (idem). 

Diante desta crise, efeito da fuga dos leitores em potencial, a solução proposta por 

Zilberman “relaciona-se ao assumir de uma concepção de leitura segundo a qual o 

ato de ler qualifica-se como uma prática indispensável para o posicionamento 

correto e consciente do indivíduo perante o real” (ZILBERMAN, 2010, p.16). 

A escola e o professor exercem papel fundamental neste processo. As atividades 

escolares – como ensino e leitura – confundem-se com o processo de socialização 

do indivíduo. Podemos dizer então que o texto escrito faz a intermediação entre o 

sujeito/aluno e o mundo. Segundo Zilberman, “ler passa a significar igualmente viver 

a realidade por intermédio do modelo transcrito no texto” (idem, p.18). 

Os diferentes códigos que conhecemos (verbais, visuais, gráficos) aparecem para a 

criança para que ela os assimile aos poucos. E destes, o último é o gráfico, que 

precisa da intermediação da escola para obter a aprendizagem que se procura. A 

partir do trabalho do mediador (professor), a leitura torna-se vivência da criança, 

enquanto ela aprimora essa habilidade (ZILBERMAN, 2010). 

Coelho reforça a necessidade de o professor explorar inteligentemente o gosto 

natural da criança pela leitura. A criança atrai-se mais pela literatura feita por pura e 



gratuita imaginação, do que pela literatura feita expressamente para ensinar-lhe algo 

ou dar-lhe uma lição.  

A inclinação natural da criança em compreender o mundo através da sua 

emotividade, ao invés da razão, deve ser um ponto forte a ser explorado pelo 

professor, que não deve perder de foco as “peculiaridades da alma infantil” 

(COELHO, 1974, p. 164). 

O primeiro passo do professor deve ser colocar os livros ao alcance dos alunos, não 

só na biblioteca, mas em sala de aula. “A proximidade entre o leitor e o texto, na 

forma de livro, motiva o interesse e induz a leitura, mesmo no caso de pessoas que 

ainda não foram alfabetizadas”, afirma Zilberman (2010, p.149). Dessa forma a sala 

de aula se torna um espaço para retomar conhecimentos e amplia-los. O professor 

também precisa estar atento ao interesse de leitura de seus alunos e, de forma 

compreensiva, auxiliar os alunos com dificuldades, indicando livros que sejam bons 

e fáceis de compreender. Com o aluno alfabetizado e mais aperfeiçoado na leitura, o 

professor se torna companheiro de leitura: 

O estudante pertence a uma época e a uma sociedade, que 

traduzidas pelas obras de ficção, podem levá-lo a tomar uma 

posição perante problemas como a desigualdade econômica, o 

racismo ou a opressão (idem, p.153). 

Neste sentido é válido levantar a questão da polêmica que envolve Monteiro Lobato 

e o racismo. André Nigri (2011) retoma o assunto na revista Bravo: “No ano 

passado, o organismo emitiu um parecer classificando o livro As Caçadas de 

Pedrinho, de 1933, como racista”, informa o escritor com relação à posição do 

Conselho Federal de Educação para a situação. Foram analisados, na obra citada, 

trechos em que “a personagem Tia Nastácia, que é negra, era tratada de forma 

ofensiva.” O Conselho Federal de Educação defende uma corrente acadêmica que 

identifica sinais de racismo na obra de Lobato. Alguns estados brasileiros chegaram 

a tirar do currículo escolar o livro As Caçadas de Pedrinho (NIGRI, 2011). 

Além desta obra do autor, Marisa Lajolo (1998), que se destaca como especialista 

em Monteiro Lobato, faz uma análise envolvendo outros livros do autor, no artigo A 

figura do negro em Monteiro Lobato. 



A polêmica, que vem sendo discutida por intelectuais e pelo próprio povo brasileiro 

nos últimos anos, é prova da preocupação que envolve o livro infantil e sua 

influência na formação do indivíduo. Afirma Lajolo (1998) identificando mais uma vez 

a relação entre a literatura e a formação do indivíduo e da sociedade: 

Discutir a representação do negro na obra de Monteiro Lobato, 

além de contribuir para um conhecimento maior deste grande 

escritor brasileiro, pode renovar os olhares com que se olham 

os sempre delicados laços que enlaçam literatura e sociedade, 

história e literatura, literatura e política e binômios que tentam 

dar conta do que, na página literária, fica entre seu aquém e 

seu além. 

Segundo Piaget (1994), a cooperação é o meio necessário à conquista da 

autonomia moral, isto é, quando a criança passa a assimilar e livremente adotar as 

regras morais.  

Contudo, antes de a criança chegar ao ponto da cooperação e da assimilação pela 

própria consciência em seu julgamento moral, ela passa por estágios de 

desenvolvimento. Piaget (1994) chama de realismo moral: 

A tendência da criança em considerar os deveres e os valores 

a eles relacionados como subsistentes em si, independentes 

da consciência e se impondo obrigatoriamente, quaisquer que 

sejam as circunstâncias às quais o indivíduo está preso (idem, 

p. 93). 

O realismo moral, portanto é resultado da coação adulta, que se exemplifica no ato 

de deixar explícita uma “lição de moral” ao final de uma obra literária infantil. A 

criança não tem a chance de elaborar, interpretar ou julgar pela sua consciência; a 

conclusão é revelada e imposta pelo adulto. O realismo moral tende para o 

racionalismo. É tido “ao pé da letra” e não considera as situações; tem uma 

concepção objetiva da responsabilidade. (PIAGET, 1994) 

É importante, por sua vez, pensar que uma educação moral que objetiva 

desenvolver a autonomia da criança não deve acreditar no poder do “sermão” ou 



belos discursos. O professor deve levar a criança a viver e refletir situações onde 

sua autonomia será exigida. (idem) 

A obra Minhas fábulas de Esopo, de Michael Morpurgo e Emma Chichester Clarck 

(2010), nos traz como exemplo de coação adulta uma lista de fábulas que 

apresentam ao final de cada uma delas a “lição de moral” que conclui a história 

antes mesmo que a criança possa refletir sobre ela. A “lição de moral” impede as 

diversas possibilidades de interpretação que a criança poderia fazer daquela 

história. Além de impor um ensinamento sem a tomada de consciência da criança. 

A obra apresenta uma seleção de fábulas, dentre as quais está O Lobo e o filho do 

Pastor. A história começa com o pastor já achando seu filho grande o bastante para 

tomar conta, sozinho, das ovelhas. E assim o menino o faz, dia após dia. Entediado 

com o trabalho monótono, o menino resolve se divertir e prega uma peça em seu pai 

e todos da aldeia: ele sai gritando “Olha o lobo! Olha o lobo!” e, percebendo que os 

aldeões e seu pai saem correndo para ajuda-lo, canta aos risos: “Enganei o bobo na 

casca do ovo!”. Isso por duas vezes antes de o lobo aparecer de fato. Desta vez 

quando o menino grita por socorro, ninguém aparece, pois não acreditam mais no 

que ele diz. Ao final da fábula, a lição: “Ninguém acredita em mentiroso, nem quando 

está dizendo a verdade” (MORPUGO & CLARK, 2010, p. 94-98). 

De forma absoluta e pronta, o livro traz um ensinamento à criança, que nada lhe fará 

sentido se estiver fora da sua consciência. 

Uma forma de se trabalhar tal obra seria com a omissão da “lição de moral” para que 

a criança pudesse criar uma, através de situações que já aconteceram com ela 

mesma ou alguém que ela conheça. 

Para a criança compreender a mentira e seus efeitos existe um processo delicado. 

Segundo Piaget (1994), o problema da mentira para a criança está no encontro entre 

a forma como a mentira lhe aparece natural e espontânea dentro do seu 

pensamento egocêntrico, e a coação do adulto. Entre os seis e oito anos, é muito 

comum crianças assimilarem a mentira a “um nome feio” ou “um palavrão”, que se 

caracterizam como uma falta feita através da linguagem. Confundem, também, com 

o “erro” e o “ engano”, partindo do princípio que a “mentira é alguma coisa que não é 



verdade”. Da mesma forma com a “lorota” e o “exagero”; quanto mais inverossímil, 

mas grave para a criança (idem, 1994, p. 116). 

Contudo, é possível afirmar que a responsabilidade objetiva (em função do resultado 

material; o resultado predominando sobre a intenção), tende a desaparecer com o 

passar dos anos. A criança para de colocar a regra em prática de forma inadequada, 

deixa a responsabilidade objetiva em benefício da responsabilidade subjetiva, 

quando a criança internaliza e compreende a regra (PIAGET, 1994). 

RESULTADOS 

Muitos professores e pais ainda acreditam que “um bom sermão” e discursos morais, 

ou seja, ensinamentos verbais determinam a moral da criança. Porém, através do 

presente estudo, foi possível constatar que tal ato não é o suficiente. 

É através da cooperação, que acarreta o respeito mútuo, a troca de pontos de vista 

e o reconhecimento e respeito às diferenças que a criança adquire sua autonomia 

moral (PIAGET, 1994). 

Piaget (1994) pensa a moralidade associada ao desenvolvimento geral da criança, 

isto é, à evolução da afetividade, da sociabilização e da inteligência.  

A literatura infantil entra como um instrumento que permite que a criança reconheça 

e interprete suas próprias ações e o mundo que a rodeia através do livro. É, 

portanto, após a ação e a reflexão sobre ela, que a criança tem essa tomada de 

consciência. 

Portanto, é correto afirmar que a ação precede a tomada de consciência, e não que 

a prática é consequência da teoria (idem). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Espera-se que este artigo contribua para as pesquisas existentes e a para as que 

ainda virão, sobre o tema abordado. A presente pesquisa é apenas o começo de 

uma reflexão que envolve um assunto tão importante: a influência da literatura 

infantil no Ensino Fundamental I no desenvolvimento da autonomia moral da criança.  

O estudo do desenvolvimento do juízo moral na criança contribui não somente para 

com relação à criança, mas para o entendimento da moral adulta. Justifica Piaget 



(1994) que “a moral infantil esclarece, de certo modo, a do adulto. Portanto, nada é 

mais útil para formar os homens do que ensinar a conhecer as leis dessa formação”. 

A importância de se pensar sobre a moralidade está no fato desta ser associada ao 

desenvolvimento geral da criança, isto é, à evolução da afetividade, da socialização 

e da inteligência. (idem, p. 22). 

A literatura por sua vez, abre as portas da imaginação para que a criança identifique-

se através da fantasia das histórias. A importância dos textos literários como 

instrumento de educação está na natureza da própria literatura, como atividade do 

espírito humano que pertence mais às questões intuitivas que às da razão. Uma das 

funções da literatura provém do conhecimento intuitivo, “a descoberta das coisas em 

sua pureza ou valor original, antes de serem racionalizadas e codificadas pelos 

homens” (COELHO, 1974, p. 156). 
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