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A literatura infantil é um instrumento importante no desenvolvimento da criança 
uma vez que lhe possibilita o desenvolvimento da imaginação, bem como de um 
complexo processo de diferenciação entre o real e o imaginário. O ato de ler, contar 
histórias e mesmo de ouvi–las, ativa na criança uma complexa atividade mental. 
Conhecer a forma como a criança é afetada pelas histórias, pelas narrativas, a 
maneira como, em seu desenvolvimento, realidade e fantasia vão se (con)fundindo, 
seja na vida dos personagens ou mesmo em sua própria vida, é fundamental para 
uma prática educativa comprometida com o desenvolvimento pleno de suas 
potencialidades. Levar as crianças a conhecerem os afetos presentes em suas 
relações com os outros e até mesmo em relação a elas próprias, pelos caminhos da 
literatura infantil, pode se apresentar como um caminho instigante para 
desenvolver essa prática educativa. Neste trabalho objetivamos analisar os 
aspectos afetivos que se destacam na relação da criança com as histórias infantis e 
sua relevância para a constituição desses sujeitos. Os dados analisados são parte 
de uma pesquisa realizada com uma turma de educação infantil com idade de 4 
anos. Realizamos rodas de leitura com as crianças em um trabalho conjunto com a 
professora. A análise do material coletado por meio de videogravação aponta como 
essencial o aprofundamento da reflexão por parte do professor, sobre o 
desenvolvimento infantil e a literatura infantil para uma prática educativa mais 
apropriada ao desenvolvimento da imaginação e do universo afetivo da criança. É 
essencial repensar os valores que permeiam as relações, imbricado também no 
confronto das subjetividades, uma vez que não basta apenas considerar o outro, 
mas compreender como o outro se interpõe nessas relações e em que condições. 
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O termo "amizade" se apresenta como uma palavra atravessada por uma 
multiplicidade de sentidos. Constitui-se no tempo, no espaço, nas relações, 
ganhando propriedades muito particulares em um determinado contexto histórico, 
social e político.  

Do ponto de vista da Psicologia, a amizade se caracteriza como um vínculo de suma 
importância para o desenvolvimento do ser humano. Construídos no transcorrer do 
tempo, os vínculos de amizade têm um papel importante na constituição da pessoa, 
na medida em que envolvem o compartilhamento de ideias, de sentimentos e de 
significações - componentes essenciais à constituição de modos de ser. 

Em nosso trabalho na EI,[1] identificamos, na LI,[2] possibilidades frutíferas de 
compreensão das elaborações das crianças sobre os vínculos afetivos e sobre si 
próprias. A LI apresenta-se como um tipo de manifestação artístico-cultural que 
permite processos de identificação com os personagens e, dessa forma, pode 
interferir nas ações, nas emoções, nos sentimentos e nos modos de ser das 
crianças, bem como se relacionar com os outros.  

Diante disso, este trabalho tem como objetivo analisar as elaborações das crianças 
a respeito da amizade e do que é ser amigo para elas. Para essa tarefa, enfoca 
situações de contação de histórias em uma sala de EI.   



  

Quando observamos as crianças em seus momentos de interação, percebemos de 
forma muito peculiar, a maneira como vão se agrupando, a escolha dos parceiros 
de brincadeiras, as estratégias de "conquista" do outro e até mesmo a "repulsa" em 
relação a uma determinada criança. Esse olhar nos instiga a pensar nas formas 
utilizadas por elas para (des)construir suas relações e suas elaborações acerca dos 
vínculos afetivos de amizade.  

Amizade e vínculos de amizade na EI 

Lançando o olhar para os últimos 21 séculos, encontramos formas de relação 
denominadas de "amizade" em diversos espaços e com sentidos diferenciados. 
Ortega (2002), em seu livro "Genealogia da Amizade", aponta que a amizade 
sempre esteve envolta em uma atmosfera de disciplinamento e supressão, não 
havendo, na maioria das vezes, uma valorização substancial dos sentimentos 
humanos.  

Na Antiguidade, a amizade era tida muito mais como uma forma de manutenção 
das relações de poder, com vistas à preservação da boa ordem na polis,

Em Aristóteles (384 a.C. - 322 a.C.), temos uma concepção de amizade como 
virtude ou algo que implica virtude. É a expressão de uma determinada atitude 
moral e intelectual. Sendo assim, a amizade seria, por sua vez, necessária à vida 
do ser humano, como afirma o autor (Aristóteles, 1999):  

 do que 
como uma relação entre iguais. Isso se apresenta de maneira marcante, quando se 
pensa na figura feminina e nos escravos que não eram considerados como seres 
capazes de ter esses tipos de vínculos. Essa visão se dava porque se compreendia a 
amizade como um vínculo que se destinava a pessoas iguais, livres, autônomas, 
que tivessem força de expressão, atributos que só estariam presentes no mundo 
masculino.  

"[...] A amizade ajuda os jovens a evitar o erro; ajuda os mais velhos, amparando-
os em suas necessidades e suprindo as atividades que declinam com o passar dos 
anos; e os que estão no vigor da idade, ela estimula a prática de nobres ações, pois 
com amigos - ‘dois que andam juntos'[3] - as pessoas são mais capazes de agir e 
de pensar." (p.172) 

A amizade continuou, durante muito tempo, atrelada à política, uma vez que as 
relações de amizade visavam ao bem-estar e ao bom funcionamento da pólis. 

Já na Renascença, a amizade ganhará um cunho mais afetivo, que não demanda 
objetividade, diferentemente do que acontecia na Antiguidade, quando as relações 
de amizade estavam ligadas à política. Nesse período, a amizade vai se constituir 
como a  busca pela felicidade mútua (Montaigne (1533-1592) e Kant (1724 - 
1804)).  

Em 
Roma, Cícero (106 a.C - 43 a.C) defende a amizade não na perspectiva da 
utilidade, num viés político e, sim, do ponto de vista das relações interpessoais, da 
importância de se ter alguém em quem se possa confiar, que seja leal, um amigo 
que não se restrinja aos favores, às ostentações políticas como faziam os cidadãos 
gregos e romanos.  

Na Modernidade, Ortega (2002) aponta a necessidade de se pensar em uma política 
da amizade, na qual o olhar não estaria voltado para as questões do indivíduo 
apenas, mas para o outro. Seria pensar uma amizade com vistas ao bem comum, à 
política, à não valorização dos interesses de uns em detrimento de outrem.  



Quando pensamos essas relações e a figura do outro

Nesse contexto, os vínculos vão sendo (des)construídos, alicerçados, rompidos, 
dando ao homem a capacidade de viver e sentir-se como tal. Os vínculos fornecem 
ao homem a base de seu processo de constituição, "[...] otimiza a possibilidade de 
assimilação e de participação na criação do mundo social no qual a ontogênese 
humana necessariamente se processa" (Carvalho e Rubiano, 2004: 187). 

, em uma determinada cultura, 
percebemos a sua importância no processo de constituição do humano (Vigotski, 
2000; Wallon, 1975). As concepções que subjazem às formas de relacionamento e 
o significado que cada um vai assumindo em meio às relação vão definindo, de 
forma dialética, o processo de constituição do sujeito. Assim, o ser humano, ao 
longo de sua (con)vivência, assume, negocia, rejeita, molda, cria papéis, posições 
socais e é dialeticamente marcado em sua subjetividade.  

Entendendo que as relações de amizade se constituem histórica e culturalmente, 
além de depender, ainda, das pessoas envolvidas nessas relações, Garcia (2005) 
ressalta que, mesmo diante da complexidade do termo, alguns elementos se 
repetem nesse tipo de vínculo, devendo ser considerados quando se aborda o 
tema: os interesses que impulsionam a construção e a consolidação dos laços, a 
proximidade, a cumplicidade, a afinidade, o compartilhamento de ideias, a 
interferência do gênero. 

A relação do homem com o meio em que vive permite a configuração de uma 
diversidade de vínculos afetivos, os quais terão, na cultura em que ele está 
inserido, seu significado delineado. Ao mesmo tempo em que essas relações e 
vínculos se estabelecem, configuram-se, também, elaborações e significados sobre 
si, sobre os outros e sobre as possibilidades de relações com esses outros, em uma 
dada cultura. Toda cultura é constituída de um conjunto de modos específicos de 
relações e de vínculos entre seus membros, os quais estão perpassados pelo modo 
como o sujeito percebe o outro e se percebe diante dele e com ele.  

Sacristán (2002) ressalta que precisamos do outro para nos constituirmos como tal. 
Estamos condenados a nos relacionar com os demais. Ressalta que a necessidade 
de estar com o outro propicia a formação de redes sociais que, atravessadas pelas 
histórias, vivências e cultura de cada um, vão produzindo sentidos às tramas e 
dramas vividos pelo ser humano. Nesse contexto, desenvolvem-se vínculos que vão 
se (trans)formando, se alicerçando e se rompendo. Dentre esses vínculos, destaca-
se a amizade.  

Quando lançamos nosso olhar para a criança, percebemos que ela se encontra, nos 
primórdios de sua existência, imersa em uma rede de relacionamentos que se ligam 
por laços familiares, de parentescos. No entanto, esses relacionamentos que são 
alicerçados, nutridos, na maioria das vezes, no âmbito familiar no primeiro ano de 
vida, tendem a se diversificar e se multiplicar com o passar do tempo, 
principalmente com a inserção da criança na escola.  

Concebemos a escola como um espaço complexo de produção e de transmissão de 
conhecimentos científicos, mas também de valores, crenças, hábitos e de modos de 
relação com os outros e de sentir em relação a esses outros e a si mesmo. A escola 
é um espaço de (des)construções desses conhecimentos, valores e hábitos, o qual 
se apresenta de maneira complexa e multifacetada. Além dos conhecimentos 
intencionalmente trabalhados pela escola, que possuem um impacto nos alunos, 
destacam-se, ainda, as experiências, as crenças, os valores e hábitos trazidos pelo 
aluno nela inserido.  



Nesse contexto, as crianças, em suas relações, vão vivendo, experimentando 
decepções, alegrias, surpresas, (des)encontros que vão delineando vínculos 
afetivos. De acordo com o autor (Sacristán, 2002):  

"A organização afetiva forma as raízes da subjetividade. Esses laços afetivos 
constituem os primeiros impulsos sociais, a base de todos os demais [...] são laços 
que estão modulados culturalmente e, embora estejam presentes em todas as 
culturas (tem caráter universal), diferenciam-se dentro de cada uma delas." 
(p.111) 

Nesse sentido, as relações promovem, também, vínculos de amizade, que marcam 
a vida dessas crianças, deixam fragmentos, constituem sua própria subjetividade. É 
diante desse universo complexo de relações que envolvem o ser humano num dado 
contexto social que lançamos olhares para a criança e suas relações, para a forma 
como vão construindo os vínculos de amizade. Assim, algumas perguntas 
emergem: diante da complexa construção histórica e cultural acerca dos vínculos 
de amizade, é possível falar de amizade entre crianças pequenas? Como, em suas 
relações, elas vão construindo os vínculos de amizade? Como vão experimentando 
esses vínculos? O que elas nos apontam sobre suas elaborações a respeito da 
amizade e do que é ser amigo?  

Diante disso, destacamos, como objetivo deste estudo, analisar as elaborações das 
crianças a respeito da amizade e do ser amigo em momentos de rodas de leitura, 
na educação infantil. 

O processo de industrialização, a invenção da imprensa, o aumento da produção e 
a circulação de livros, aos poucos, vão permitindo a criação e consolidação de 
novas práticas de leitura. No que se refere à LI, é interessante destacar, ainda, 
como aspectos que contribuem para a configuração de um universo literário 
especificamente destinado à infância, a emergência de novas concepções de 
família, de criança e de infância.   

A literatura infantil, a criança e os vínculos de amizade 

As primeiras publicações destinadas à infância surgiram na Europa e foram 
oriundas de um acervo cultural popular. As histórias que encantavam as crianças, 
jovens e adultos não se apresentavam de maneira escrita, mas circulavam de 
geração em geração, oralmente. No século XVIII, o escritor e poeta francês Perrault 
transcreve essas histórias, que eram a representação das tradições e costumes 
populares, e inaugura a LI, o que lhe concedeu o título de "Pai da Literatura 
Infantil".  

Coelho (2002) destaca que a produção da literatura para a infância, nesse período, 
é carregada de valores morais da época. A escola, nesse cenário, apropria-se dessa 
manifestação cultural e passa a utilizar a LI como meio de difusão dos princípios 
moralistas e paternalistas, usando a literatura como mecanismo profícuo e 
necessário ao processo de "modelagem", de ajustamento das crianças às normas e 
valores da sociedade. Assim, os livros para as crianças, por muito tempo, assumem 
um caráter ético-pedagógico.  

No Brasil, encontramos, em algumas obras, como as de Monteiro Lobato, na década 
de 30, uma literatura que segue na contramão dessa lógica moralista. A obra do 
autor desenvolve-se contemplando os caminhos que envolvem as atividades 
humanas, fazendo emergir as manifestações folclóricas brasílicas, transfigurando a 
realidade em arte e, assim, permitindo ao leitor viver as tramas e os dramas 
humanos. É a ficção não mais objetivando valorizar o bom e punindo o mal, uma 



leitura didática, mas propiciando o experimentar das relações, das mais variadas 
emoções em que está imerso o ser humano. Com as obras de Monteiro Lobato, 
inicia-se, no Brasil, um movimento em que a literatura se apresenta viva. É vida ao 
permitir "[...] descobrir outros lugares, outros tempos, outros jeitos de agir e de 
ser, outras regras, outra ética, outra ótica" (Abramovich, 1997: 17). 

Coelho (2000) também discute sobre a participação da LI no desenvolvimento da 
criança, ressaltando o seu impacto em seus aspectos emocional, social e cognitivo. 
A LI é uma manifestação artístico-cultural importante, uma vez que possibilita à 
criança o desenvolvimento da imaginação bem como de um complexo processo de 
diferenciação entre o real e o imaginário; são mundos se encontrando, histórias se 
entrelaçando. O ato de ler, contar histórias e mesmo de ouvi-las estimula na 
criança uma complexa atividade mental.  

Assim, conhecer a forma como a criança é afetada pelas histórias, pelas narrativas, 
a maneira como, em seu desenvolvimento, realidade e fantasia vão se 
(con)fundindo, seja na vida dos personagens, seja em sua própria vida, é 
fundamental para aqueles que buscam a construção de uma prática educativa 
comprometida com o desenvolvimento pleno das potencialidades dessa criança. Por 
meio da ficção, a literatura possibilita à criança a compreensão do seu universo 
social. 

O fato de ouvir a história, de contá-la leva à aproximação de mundos, ao 
compartilhamento de ideias, de significações, de vínculos afetivos, vínculos de 
amizade. Como afirma o autor "[...] as relações entre o eu e o outro são 
estabelecidas, basicamente, através da sensibilidade, dos sentidos e/ou das 
emoções

  

" (Coelho, 2000: 41) e as histórias infantis podem promover o ambiente 
propício a essas relações.  

O estudo foi realizado em uma Unidade de EI situada na periferia do município de 
Vila Velha-ES e enfocou, especialmente, uma turma de crianças de quatro anos. 
Tendo em vista o objetivo proposto, optamos pela pesquisa qualitativa, do tipo 
estudo de caso. Para acompanhar a dinâmica de trabalho desenvolvido pela 
professora e as relações e vínculos estabelecidos, utilizamos observação 
participante, entrevistas e análise de documentos. Para o registro dos dados, 
usamos videogravação e caderno de registros.  

 Dos caminhos trilhados... 

No intuito de analisar as elaborações das crianças sobre os vínculos de amizade e o 
que é ser amigo, realizamos rodas de leitura com as crianças em um trabalho 
conjunto com a professora. Escolhemos livros de LI que narrassem histórias de 
amizade, de cuidado com o outro, que explorassem as mais diversas emoções 
humanas. As rodas de leitura aconteciam sempre no início do dia, logo que as 
crianças chegavam à sala. Algumas vezes nos dirigimos a uma sala tida como "sala 
de multiuso", onde ficava concentrada boa parte dos livros da escola.  

Para este trabalho, escolhemos situações ocorridas durante a contação da história 
do livro "A margarida friorenta",[4] conduzida pela pesquisadora. 

A análise dos dados apoiou-se nas contribuições dos estudos de Vigotski (2000) 
sobre o método para analisar aspectos do desenvolvimento e na análise 
microgenética (Góes, 2000). Ao enfocar a gênese de um determinado processo, a 
análise deve, "[...] revelar a sua gênese e suas bases dinâmico-causais. E ainda 



[...] mostrar a essência dos fenômenos psicológicos ao invés de suas características 
perceptíveis" (Vigotski, 2000: 83).  

Em uma direção bastante próxima, a análise microgenética busca, por meio das 
minúcias indiciais, entender determinados processos psíquicos.  Ela se constitui 
genética

A abordagem microgenética, associada ao uso da videogravação, possibilitou-nos 
descrever e compreender melhor as elaborações das crianças sobre os vínculos 
afetivos destacados nas histórias contadas e sua repercussão nas elaborações dos 
próprios vínculos estabelecidos entre as crianças.    

 por buscar compreender o movimento que há entre passado e presente e 
como este projeta o futuro. Numa tentativa de compreender o fenômeno em sua 
complexidade, busca relacionar episódios ou situações configuradas em um 
contexto micro às questões culturais, às práticas sociais, aos discursos que 
atravessam as relações.  

Neste dia, colaborando com o trabalho da professora, realizamos uma roda de 
leitura e escolhemos, o livro de história "A margarida friorenta".

"Atenção, criançada, a história vai começar..." 

Os momentos que antecedem o início da história são marcados por muito suspense, 
curiosidade. São os olhares fixos da criança naquele que se coloca como o contador 
de história; as mãos que vão à boca numa demonstração de ansiedade, de 
expectativa; é um empurrão daqui, um empurrão dali e as crianças vão se 
acomodando, se organizando para ouvir a história. Nesse momento, percebemos 
algumas aproximações entre elas, manifestando as preferências de companhia, as 
disputas pela exclusividade do outro. 

[5] 

Ao contarmos a história, íamos percebendo como as crianças se antecipavam, 
viviam cada palavra expressada, cada imagem observada; iam, principalmente, 
significando com/para o outro aquilo que estavam experimentando. Percebemos, 
em meio à contação da história e mesmo depois, algumas manifestações verbais e 
não verbais das crianças, as quais apontavam um percurso de elaboração sobre a 
história lida.  Algumas meninas comentaram sobre suas amizades e dois meninos 
se abraçaram em algumas passagens da história. 

Da história e das manifestações afetivas em relação ao outro 

Percebíamos, a cada passo da história o impacto que os personagens provocavam 
nas crianças: expressões de preocupações, interrupções das crianças numa 
expressão de aflição pelo fato de a "margarida" estar sozinha no jardim, como se 
expressou João que, sentado e abraçando as pernas, falava aflito:"Aiii, pega logo!".

Na conversa sobre a história com Lara e Isa, é possível identificar indícios da 
apropriação de modos de se relacionar com o outro, marcados pela história 
contada. 

 
Algumas crianças, com os olhos fixos nas imagens, iam a cada página vendo e 
ouvindo e se deixando envolver com o enredo. Os momentos de suspense causados 
pela pesquisadora suscitavam nas crianças reações como: jogar-se em cima da 
outra, puxar o colega para perto. Aqui, a literatura funciona como modelos de 
formas de sentir e de se relacionar com o outro. 

Pesq - Ei, Lara, deixa eu te falar... A Ana da história cuidou da margarida, da 
plantinha, foi isso? Deu beijinho...  



Nesse instante, Lara dá um beijo em Isa 

Pesq - Montou uma roupa, fez de tudo pra aquecer ela. 

Isa dá um beijo na perna de Lara. 

Pesq - Heim, Lara, o que você pode fazer pra deixar Isa feliz?  

Lara - Brincar com ela. Logo em seguida, abraça Isa, que sorri.  

  

Nas ações e manifestações das crianças, destacam-se a proximidade, o beijo, a 
admiração pelo colega, o toque, o lançar-se sobre o outro, uma seqüência de 
manifestações que vão dando pistas da maneira como as crianças interpretam a 
história e do impacto que têm em sua forma de se relacionar com outras crianças. 

  

Durante a contação da história e depois, na conversa sobre ela, percebíamos a 
formação de algumas díades que iam compartilhando significados sobre a história 
que ora se refletiam em verbalizações, ora em ações. Uma cena que se destaca, 
nesse momento, é a que envolve dois meninos: Vitor e João. Durante a conversa 
sobre a história e sobre amizades entre as crianças, Vitor tem o seguinte 
comportamento: 

Das relações e do compartilhamento de significados 

Vitor - Eu sou amigo do João, né, amigão?  

Enquanto fala, passa a mão na cabeça dele e lhe dá um abraço. 

Como reação ao abraço, João sorri e se deixa, mesmo de maneira acanhada, ser 
abraçado. 

  

De acordo com as autoras "[...] O compartilhamento cria o vínculo e o vínculo cria 
coisas compartilhadas" (Carvalho e Rubiano, 2004: 186).

Isso nos mostra que os vínculos e o compartilhamento vão possibilitando a 
compreensão e a criação do mundo social, por meio das significações produzidas, 
da linguagem que emerge no momento de interação entre os sujeitos. O sorriso, o 
aceno, o abraço, a fala, o não querer, o fugir... são manifestações que adquirem 
significados específicos nas relações e são significadas pelo outro. Participam, de 
forma direta, de sua constituição. O processo de conhecimento do outro e os 
significados compartilhados vão permitindo que a criança se reconheça como um 
sujeito de afetos na relação com o outro. 

  

  

Dos vínculos estabelecidos e das elaborações sobre esses vínculos 



Além de permitir analisar aspectos referentes às manifestações afetivas e à 
apropriação de modos de se relacionar com o outro, a roda de leitura do livro "A 
margarida friorenta" possibilitou identificar, ainda, alguns indícios sobre os sentidos 
atribuídos pelas crianças ao ser amigo. Na roda de leitura, ao perguntar sobre 
quem seria seu amigo ou amiga, Isa (4 anos) responde:  

  

Isa - A Lara! - fala sorrindo e se apoiando em Lara. 

Lara começa a sorrir e se balança para um lado e para o outro, esquivando-se de 
Isa e diz: 

Lara - Eeeuu nãoo!  

Pesq - Por que não, Lara?  

Lara - Tá bom, tá bom, eu sou. Eu sou amiga dela. 

Pesq - Tá bom, tá bom? Pergunta lembrando o que Isa acabara de falar. Ei, Lara, 
tem uma coisa que eu estava vendo. Será que você estava cuidando da Isa hoje? 

Isa - Só, só que eu gosto da Lara, que o cabelo dela é liso (Isa interpela passando a 
mão no cabelo de Lara que tenta se esquivar). 

"A margarida friorenta" nos permitiu identificar alguns elementos que constituem os 
laços de amizade entre as meninas. Pelos comentários de algumas meninas, 
constatamos a presença de um desejo de estabelecimento de vínculos com outras 
que possuem características físicas socialmente valorizadas, como o cabelo liso. 
Alguns vínculos se estabelecem - ou algumas meninas pensam que deveriam se 
estabelecer - motivados por componentes estéticos valorizados socialmente, mas 
que demandam reflexão diante das possibilidades de preconceito e de segregação 
que podem acarretar.  

Pudemos perceber, durante a roda de leitura, algumas atitudes de distanciamento e 
de rejeição a outras crianças.  

Pesq - Então, por que vocês não brincam juntas? 

Isa - Todo mundo somos amigos! 

Lara agarra a mão de Isa e diz que não. 

Lara - Não é, não. Lara agarra o braço de Isa. 

Pesq - Nem todo mundo é amigo?  

Isa - É sim, é sim! Isa faz cara feia para Lara e puxa a mão. 

Lara - Eu não sou amiga de... (Lara parece querer falar algo). 

Pesq - De quem Lara?  



Larissa olha em volta, fixa o olhar em Keyla que nem está olhando para ela e 
aponta com a cabeça na direção dela. A pesquisadora pergunta novamente e ela 
tenta se esconder.  

  

Em vários momentos, ao se falar de cuidado com o outro, algumas crianças eram 
acolhidas, outras ficavam sozinhas, recebendo até mesmo olhares "atravessados". 
Em relação à Keyla, em outros momentos de observação, constatamos que ela foi, 
por vezes, impedida de participar de brincadeiras em que Lara estava no comando. 
A justificativa para esse ato era a de que Keyla era chata. A situação descrita ilustra 
uma outra faceta das relações entre as crianças, marcadas não pela aproximação e 
demonstrações afetivas de amizade, mas pelo distanciamento e pela exclusão. 

Considerações finais 

 

Este trabalho evidencia a importância de se conhecer as elaborações das crianças 
sobre as relações de amizade e sobre si como amigo, bem como a necessidade de 
aprofundamento da reflexão, por parte do professor, sobre o desenvolvimento 
infantil e a LI, para uma prática educativa mais apropriada ao desenvolvimento da 
imaginação e do universo afetivo da criança. É essencial repensar os valores que 
permeiam as relações, imbricados também no confronto das subjetividades, uma 
vez que não basta considerar o outro, mas compreender como o outro se interpõe 
nessas relações e em que condições. 

A breve abordagem dos enunciados e das manifestações afetivas das crianças em 
relação aos colegas, em um contexto de contação de histórias, permitiu-nos 
levantar algumas considerações em relação à maneira como têm elaborado e 
vivenciado os vínculos de amizade.  

   

ABRAMOVICH, F. 
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[1] Obs.: Educação Infantil (EI)   

[2] Obs.: Literatura Infantil (LI) 

[3] Homero, Odisséia, XVII,218. (N. do T.) 

[4] ALMEIDA, F.L. A Margarida Friorenta

[5]Essa história trata de uma margarida que estava no jardim e, ao chegar a noite, 
começa a sentir muito frio. Passando uma borboleta e, vendo o estado em que se 
encontrava a margarida, resolve perguntar o que estava acontecendo. Depois da 
conversa e de saber o que se passava com a margarida, decide entrar na casa de 
sua "amiga" Ana. A menina aceita que a margarida fique em seu quarto e, de 
várias formas, tenta aquecê-la: primeiro coloca-a perto de sua cama, depois veste-
a com um casaco de boneca, em seguida, improvisa uma caixa de brinquedo para 
colocá-la, mas nada parece aquecê-la. Ana dá um beijo na margarida e entende 
que o que ela estava precisando era de outro tipo de calor: o humano. 

: São Paulo: Ática,1991. 

  


