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Resumo: Esta pesquisa de Iniciação Científica teve como objetivo analisar o 

trabalho pedagógico com narrativas e suas contribuições para o desenvolvimento da 

imaginação de crianças. O lócus do trabalho investigativo foi uma turma de primeiro 

ano de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental de Campinas. A produção do 

material empírico foi realizada através de vídeo-filmagens do cotidiano escolar, 

focalizando-se, mais especificamente, os períodos da jornada escolar em que a 

professora propõe trabalho pedagógico com narrativas da literatura infantil. O 

material foi analisado a partir dos aportes da teoria Histórico-cultural sobre o 

processo psicológico da imaginação, sua constituição social, suas inter-relações 

com outros processos psicológicos (tais como a linguagem, a memória, os afetos, o 

pensamento conceitual) e as contribuições que práticas pedagógicas podem trazer 

para o seu desenvolvimento. Os resultados apontam para a importância das 

interações criadas pelo professor com e entre os alunos ao conversar sobre a 

narrativa, despertando questões mais diversificadas, promovendo a consciência 

critica das crianças e explorando melhor (ajudando a constituir e enriquecer) o 

imaginário. 
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa teve como tema investigação de práticas pedagógicas que 

envolviam a literatura infantil, acompanhadas em uma turma de primeiro ano de uma 

Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF). Nele colaboram alunos do ensino 

fundamental do período da manhã (primeiro ano), que foram autorizados pelos pais 

a participar da investigação. A entrada em campo foi autorizada pela direção da 

escola, após apresentação do projeto pela professora-orientadora. Junto à entrada 

em campo realizamos um levantamento bibliográfico, para aprofundamento na 

literatura sobre o tema, na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD), a partir de um recorte temporal de 2006 a 2011 e com o uso dos descritores 

“ensino fundamental nove anos” e “escola de nove anos”. Desta forma, pudemos 

identificar que as narrativas em sala de aula são de fundamental importância para o 

desenvolvimento da imaginação, principalmente para os alunos de primeiro ano que 

estão entrando mais cedo na escola. Esta antecipação do ingresso das crianças 



decorreu da implantação do Ensino Fundamental de 9 anos no Brasil, a partir da 

publicação da lei federal 11.274. Embora as prescrições oficiais falem a respeito da 

importância de uma renovação curricular, incluindo atividades diversificadas, 

estudos demonstram que as inter-relações entre a imaginação e a linguagem, a 

memória, a percepção, a elaboração conceitual e os afetos mostram a riqueza e a 

complexidade do funcionamento psicológico humano e podem ser considerados 

bastante inovadores no campo da Psicologia. Sendo assim, o projeto Narrativas e 

imaginação em uma turma de primeiro ano do Ensino Fundamental pareceu nos 

representar uma experiência importante de ser investigada. Embora as prescrições 

oficiais a respeito da importância de uma renovação curricular, incluindo atividades 

diversificadas e, sobretudo, enfatizando a importância das brincadeiras, estudos 

demonstram que isso não tem ocorrido nas escolas (conforme podemos encontrar 

em ROCHA et al). Dentre as teses e dissertações analisadas em profundidade, há 

consenso em termos de obstáculos encontrados pelas unidades escolares, seus 

professores e equipes gestoras para atender às prescrições dispostas nos 

documentos oficiais. Em nossas próprias pesquisas, temos chegado a resultados 

similares. Entre 2006-2009, acompanhamos o cotidiano escolar de várias turmas de 

primeiros anos, buscando examinar as formas pelas quais vem sendo construído o 

Ensino Fundamental de 9 anos no município de Campinas. Mais especificamente, 

vimos buscando identificar se e como tem sido possível a inclusão de atividades 

lúdicas na construção de um novo currículo escolar. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo da pesquisa foi analisar o trabalho pedagógico com narrativas e 

suas contribuições para o desenvolvimento da imaginação de crianças. A partir 

deste, delineamos os objetivos específicos da seguinte forma: (i) conhecer e analisar 

o acervo de literatura infantil disponível para os alunos de uma turma de primeiro 

ano da EMEF de Campinas; (ii) descrever os modos de utilização deste acervo, 

propostos pela professora da turma, com destaque para as participações das 

crianças em situações concretas de trabalho com narrativas e (iii) analisar estas 

práticas e suas possíveis repercussões junto ao processo de desenvolvimento da 

imaginação dos alunos. 

 



METODOLOGIA 

Após a assinatura dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido pela 

professora da turma e pelos pais dos alunos seriam realizada vídeo-filmagens do 

cotidiano escolar, focalizando-se, mais especificamente, os períodos da jornada em 

que a professora propõe trabalho pedagógico com narrativas da literatura infantil. 

Registros em diário de campo sobre a rotina da turma acompanhada também 

estavam previstos. As vídeo-filmagens serão transcritas na íntegra para análises 

qualitativas, e serão utilizados nomes fictícios. As informações obtidas servirão 

exclusivamente para o propósito de atingir os objetivos da pesquisa, incluída sua 

possível publicação na literatura científica especializada. Previa-se que o trabalho de 

campo ocorresse em frequência diária, perfazendo um total de 17 sessões. Os 

dados serão analisados a partir dos aportes da teoria Histórico-cultural sobre o 

processo psicológico da imaginação, sua constituição social, suas inter-relações 

com outros processos psicológicos (tais como a linguagem, a memória, os afetos, o 

pensamento conceitual) e as contribuições que práticas pedagógicas podem trazer 

para o seu desenvolvimento. Como trata-se de uma pesquisa qualitativa, as 

categorias de análise serão construídas posteriormente. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O primeiro passo para a realização desta pesquisa foi a sua submissão ao 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da PUC-Campinas. Após a 

obtenção de parecer favorável e a assinatura dos Termos de Consentimento Livre e 

Esclarecido pela professora da turma e pelos pais dos alunos, a produção deste 

material foi realizada através de vídeo filmagens do cotidiano escolar, focalizando-

se, mais especificamente, os períodos da jornada em que a professora propunha 

trabalho pedagógico com narrativas da literatura infantil. 

A pesquisa de campo ocorreu em uma turma de primeiro ano do período 

matutino composta por 30 crianças e sua professora. Durante os meses de Abril e 

Maio, todos os dias da semana, exceto aos finais de semana e feriados, sempre no 

período da manhã, foi possível acompanhar não só os momentos de trabalho com 

narrativas da literatura infantil, mas toda a rotina da turma, participando dos 



momentos em que as crianças realizavam as atividades de Língua Portuguesa, 

Matemática e Projetos. 

Para observação dos momentos de leitura, foram feitas vídeo-filmagens e 

anotações em um diário de campo. Realizou-se 17 vídeo-filmagens que ocorreram 

em horários diferentes durantes as manhãs, por não haver um horário especifico 

para atividades de leitura. Para as vídeo-filmagens foi utilizada uma filmadora 

apoiada a um tripé, de forma a ficar fora do alcance das crianças. A cada dia a 

filmadora era posicionada em um local diferente da sala de aula, (ao fundo da sala, 

em frente à lousa, próximo à porta ou próxima aos armários); seu posicionamento 

era decidido a partir da organização em que a professora dava as crianças no 

momento da leitura (por vezes elas ficavam sentadas no chão da sala e em outras 

vezes sentadas em suas carteiras). Com a indicação da professora que a leitura iria 

começar, a filmadora era ligada e de maneira ininterrupta registrava-se o processo, 

sendo desligada somente quando a professora encerrava a leitura e as conversas 

sobre o livro. Os 17 episódios de trabalho com a literatura registrados tiveram 

duração variável, mas todos em torno de 15 a 20 minutos. 

Durante as filmagens, os alunos não se incomodaram com a presença da 

pesquisadora e da filmadora, comportando-se normalmente nos momentos de 

leitura, assim como se comportavam em outros momentos da rotina. Os livros 

infantis utilizados na leitura eram selecionados pela professora da turma, retirados 

na biblioteca da escola já que não havia livros disponíveis nesta sala de aula.  Como 

acompanhamos toda a jornada diária, pudemos notar que os livros selecionados 

para este momento não se articulavam com temas trabalhados em outros momentos 

da rotina escolar e do trabalho pedagógico.  

No decorrer da pesquisa de campo foi possível observar que a professora da 

turma seguia um padrão neste momento de leitura: antes de iniciar, apresentava o 

titulo do livro, os nomes do autor e ilustrador e estimulava os alunos para que 

tentassem prever como poderia ser a história a partir da capa do livro e seu titulo; 

passado este momento prévio, ela iniciava a leitura, sempre seguindo fielmente o 

texto do livro; o estilo de leitura desta professora não incluía variações da entonação 

da voz, ou seja, não interpretava a leitura a partir da emoção dos personagens ou 

utilizando estratégias que poderiam dar um colorido especial para a narrativa (por 

exemplo, de suspense, de alegria, de tristeza, etc.); raras foram as vezes que a 

professora interrompeu a leitura para responder alguma pergunta dos alunos 



referente à história; porém sempre interrompia a leitura para advertir a turma devido 

a questões comportamentais de alguns alunos: quando se levantavam, sentavam-se 

de modo que a professora considerava inadequado, conversavam paralelamente 

com algum colega. Ao terminar a leitura, iniciava-se o momento de discussão do 

livro, no qual a professora fazia alguns questionamentos sobre a história para os 

alunos; em geral, as crianças que queriam responder levantavam as mãos e a 

professora ia organizando a ordem segundo a qual poderiam falar. 

Com a finalização do período da pesquisa de campo, as vídeo-filmagens 

foram revistas e transcritas, para que pudéssemos realizar o trabalho analítico, cujos 

resultados apresentamos a seguir. Concomitantemente à pesquisa de campo, 

colaboramos numa pesquisa bibliográfica sobre literatura infantil, cujos resultados 

serão apresentados a seguir, anteriormente aos resultados do estudo empírico1. 

 

 

RESULTADOS 

A pesquisa bibliográfica a que nos referimos foi realizada com objetivo de 

buscar tendências nos estudos brasileiros sobre Literatura Infantil, realizada no 

Portal de Periódicos da CAPES e no SCIELO. Através do descritor “Literatura 

Infantil” (expressão exata), capturou-se 794 artigos na CAPES e 35 na SCIELO. A 

seguir, na SCIELO utilizou-se no filtro Coleções, a opção “Brasil”, e no filtro Tipo de 

literatura, a opção “Resultado de Pesquisa”, obtendo-se 32 artigos; após leitura de 

títulos e resumos, descartou-se 3 (um da área da Saúde e dois internacionais). Na 

CAPES utilizou-se os filtros “Periódicos revisados por pares” e “Português”, obtendo-

se 16 artigos, dos quais descartou-se 8 (abordando temas distintos de nosso 

interesse). Do conjunto final de 37 artigos, identificou-se (i)objetivos e (ii) 

procedimentos. Quanto aos objetivos, 51,35% das pesquisas analisam 

representações em livros infantis sobre temas diversos (o negro, morte, avós, por 

exemplo); estudos sobre a literatura nas práticas pedagógicas e/ou seus efeitos 

sobre o desenvolvimento infantil correspondem a 24,32%; seguem-se pesquisas 

sobre relações entre imagem/texto (13,51%), sobre autores específicos (8,10%), 

inserção de literatura africana no Brasil e uso de literatura na formação docente 

                                                                 
1
 Esta pesquisa bibliográfica foi realizada em colaboração com a mestranda Larissa Elizabeth de Barros Brito, 
membro do Grupo de Pesquisa Formação e Trabalho Docente, que também é orientada pela Profa. Dra. Maria 
Silvia P. de M . L. da Rocha. 



(2,70% cada). Quanto aos procedimentos, em 64,86% dos casos realizaram-se 

análises documentais de livros infantis; 16,21% ouviram crianças e 10,81% 

realizaram observação de crianças; entrevistas com Pedagogas, análise documental 

de material escrito por egressas da Pedagogia e observação da díade professor-

alunos, representam 2,70% cada.  

Esta pesquisa foi muito importante para o desenvolvimento do presente 

trabalho por duas razões principais: em primeiro lugar, porque a leitura dos artigos 

capturados permitiu aprofundamento sobre o tema da literatura infantil; em segundo 

lugar, porque nos evidenciou a importância de nosso trabalho de campo, dado o 

predomínio de estudos documentais e a menor frequência de trabalhos sobre atos 

de leitura propriamente ditos e de interação entre professores e alunos nestes atos. 

A seguir os resultados da pesquisa empírica são apresentados. 

Em geral, o trabalho da professora com seus alunos a partir da leitura de cada 

livro girava em torno de 3 eixos: (i) solicitava-lhes que identificassem a parte de que 

mais gostaram,  (ii) estimulava-os a relacionarem algum momento pessoalmente 

vivido parecido com os fatos que ocorreram na história e (iii) encaminhava as 

reflexões para que as crianças chegassem a conclusões moralmente corretas.  

Se com relação ao primeiro eixo a posição da professora era a de aceitar as 

respostas dadas pelas crianças, em torno dos dois outros eixos as interlocuções 

ocorriam, geralmente, de forma mais alongada e rica.  

 

As estórias do livro e as estórias da vida: construção de intertextos 

Em vários episódios em que registramos a conversa que a professora 

estabelecia com os alunos após a leitura de um livro este tipo de dinâmica 

aconteceu. Sendo assim, foi possível observar o envolvimento e a criatividade na 

participação dos alunos em histórias que realmente os induziam a utilizar a 

imaginação, como por exemplo, na hora da conversa sobre o livro “Quem tem medo 

de que?”, de Ruth Rocha, na qual os alunos contavam ter visto monstros e 

lobisomens e do livro “Bruxa, Bruxa, venha a minha festa”, de Arden Druce. Nestes 

casos a professora teve papel fundamental, ao fazer com que as crianças pudessem 

ter a liberdade de falar, sem que fossem censuradas, ou seja, sem discutir se o que 

diziam acontecia na realidade, sem definir o certo ou o errado, sem exigir “a 

verdade” a partir dos enunciados dos alunos. 



 

A moral da história: objetivos pedagógicos na condução do trabalho 

Ao observar as discussões sobre os livros que trabalhavam com temas 

relacionados à moralidade, nota-se a docente encaminhando as questões aos 

alunos com o propósito de ouvir uma única resposta, ou seja, se algum aluno 

respondia algo fora do esperado, esta resposta era descartada ou o aluno era 

intimidado com uma repreensão verbal ou através da expressão facial da 

professora.  

Como podemos identificar, a professora investe maciçamente no sentido de 

utilizar a história lida para fazer com que as crianças reflitam sobre bons e maus 

comportamentos, conduzindo a conversa no sentido da aprovação de um único tipo 

de resposta. A singularidade da opinião de cada criança vai perdendo o valor na 

medida em que a interlocução se desenrola, passando a ser suficiente (e, talvez, 

desejado) que as crianças respondam em conjunto, desde que seja a resposta que a 

professora espera ouvir. Este tipo de interlocução pode dar a falsa impressão de que 

as crianças efetivamente avaliam as situações colocadas em pauta da forma como 

expressam em suas respostas. Entretanto, como poderemos ver no próximo trecho, 

a tomada de posição dos alunos frente a situações que a professora focaliza, 

apoiada no conteúdo das histórias, é mais complexa e heterogênea do que estas 

respostas em uníssono e consensual podem deixar parecer. 

É importante por nos evidenciar que a condução das interlocuções a partir da 

história trazida pela professora, sendo feita da maneira como é – com estreitamento 

das respostas possíveis/desejáveis – termina contribuindo pouco para que as 

crianças possam, efetivamente, refletirem sobre fatos, comportamentos, relações, 

como parece querer a professora. Ao responderem para a professora, os alunos, em 

sua maioria, podem estar formulando apenas a resposta correta, a resposta que 

supõem (com grande dose de razão) que ela quer e aprova ouvir. Este tipo de 

estratégia parece-nos pouco produtiva para que a interlocução constitua-se, 

realmente, como um diálogo, a partir do qual os argumentos “reais” possam ser 

apresentados, debatidos, negociados. 

A grande maioria dos livros utilizados pela professora tinha como foco 

principal a elaboração de conceitos, (como por exemplo, a rima, presente no livro 

“Fiz Voar o Meu Chapéu”, de Ana Maria Machado), ampliação de linguagem e 

desenvolvimento da moralidade (como por exemplo, o “Quem tem medo do 



ridículo?” de Ruth Rocha) e com a mensagem já transmitida na história dos livros, a 

discussão e a conversa sobre o livro eram voltadas a mensagem que passava, 

fazendo com que a criança ficasse presa aos conceitos transmitidos, não tendo sido 

registrada nenhuma mediação por parte da professora no sentido de que as crianças 

trabalhassem de modo mais ativo a sua imaginação. De modo geral, a professora 

provoca e aprova enunciações plausíveis e moralmente adequadas ao mesmo 

tempo em que silencia ou reprova posicionamentos das crianças que se distanciem 

destes critérios. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Finalizamos apontando a importância de que os professores provoquem mais 

interações com e entre os alunos ao conversar sobre a narrativa, despertando 

questões mais diversificadas, promovendo a consciência critica das crianças e 

explorando melhor (ajudando a constituir e enriquecer) o imaginário. 

Como já argumentamos, a relevância do lúdico e da imaginação para o 

desenvolvimento da criança encontra-se bem fundamentada nos aportes teóricos da 

Psicologia bem como nos direcionamentos dos documentos oficiais sobre o novo 

Ensino Fundamental. Porém, no cotidiano concreto do trabalho pedagógico esta 

atividade e este processo psicológico são deslocados para planos marginais. A partir 

daí, apontamos a importância do trabalho pedagógico com narrativas da literatura 

infantil. O contato com obras literárias pode estimular nas crianças não só o amor 

pela leitura, mas também a imaginação.  

A escola, sem dúvida, deve constituir-se como local onde se possa explorar 

de melhor forma os livros. Um livro pode ser instrumento de abertura para diversas 

interpretações e discussões, mas quando são utilizados para uma reflexão com o 

intuito de desenvolvimento moral e elaboração de conceitos, esta potencialidade 

acaba diminuída.  

Algumas palavras finais podem ser ditas relacionando os resultados obtidos 

na pesquisa de campo com os que produzimos através de revisão bibliográfica 

buscando tendências nos estudos brasileiros sobre Literatura Infantil. Como já 

indicamos, os resultados mostram o predomínio de estudos documentais e a menor 

frequência de trabalhos sobre atos de leitura propriamente ditos e do lugar ocupado 

pela literatura infantil nas relações entre professores e alunos. Os resultados de 

nossa pesquisa permitem-nos argumentar sobre a importância de se ir além da 



análise documental de textos, já que podemos dizer que a disponibilidade de livros e 

a aferição de sua qualidade é apenas uma parte do trabalho que se precisa fazer 

para que as produções literárias possam contribuir, efetivamente, para a constituição 

das crianças e, no caso de nosso interesse específico, sobretudo para o 

desenvolvimento de sua imaginação. Para que o momento da leitura contribua para 

o desenvolvimento da imaginação dos alunos é necessário que o professor 

compreenda a necessidade de levar aos alunos a imaginar e usar a criatividade, 

principalmente nos momentos de participação na discussão do livro; neste caso, a 

história do livro é “apenas” o ponto de partida para que a imaginação seja 

desenvolvida. 

Esperamos que esta pesquisa amplie o entendimento sobre como a 

imaginação é tratada no ambiente escolar e de que forma é feito o trabalho concreto, 

mas abre portas para novas problematizações, como o que diz respeito aos livros 

que hoje retratam mais a moralidade e lições de vida do que histórias que despertem 

o imaginário da criança ou como um professor-leitor influencia na maneira como a 

criança interpreta a história a partir da forma que ela é contada e das interlocuções 

possíveis a partir dela. 
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