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RESUMO  
 
O ensino de língua inglesa para crianças (LIC) deixou de ser uma novidade 
e vem, nos últimos tempos, sido amplamente pesquisado incluindo 
temáticas que incluem a melhor idade para se ensinar-aprender aquela 
língua, métodos de ensino-aprendizagem, avaliação, letramento, propostas 
curriculares, crenças, construção da identidade da criança, etc. Da mesma 
forma, o uso da literatura como ferramenta para o ensino-aprendizagem de 
inglês, incluindo LIC, vem sendo exaustivamente disseminado. 
Considerando que não nos comunicamos por meio de palavras isoladas, 
mas sim por meio de discursos linguisticamente organizados e 
reconhecidos socialmente -  os gênero textuais -  pesquisas realizadas nos 
últimos anos no contexto brasileiro revelam que o ensino de línguas com 
base em gêneros de diversas esferas (incluindo a esfera literária) também 
deixou de ser uma novidade e passou a ser uma realidade e uma 
necessidade. Este trabalho consiste em um recorte de minha dissertação 
de mestrado (TONELLI, 2005) cujo objetivo geral foi o de identificar 
possíveis contribuições do uso da literatura infantil, mais especificamente 
as Histórias Infantis (HIs), no ensino-aprendizagem de LIC. Embora 
trabalhos significativos venham sendo desenvolvidos no âmbito do trabalho 
de professores (MACHADO, 2004; TOGNATO, MACHADO, CRISTOVÃO, 
2010; CRISTOVÃO, 2010; MACHADO, LOUSADA, FERREIRA, 2011, 
apenas para citar alguns) temos observado a necessidade de nos 
voltarmos ao trabalho do professor que atua junto à crianças posto que 
este é um tema ainda pouco pesquisado e que, portanto, carece de 
pesquisas mais aprofundadas que possam contribuir para os 
delineamentos do agir docente em contextos de LIC. Partindo da 
concepção de que o processo de ensino-aprendizagem de LIC é construído 
a partir das interações sociais realizadas também no ambiente escolar, 
acreditamos que as relações estabelecidas em tal contexto constituem-se 
em fatores fundamentais nesse processo. Por concordarmos com o 
conceito vygotskyano de que não há ensino sem aprendizagem e 
aprendizagem sem ensino, abordamos o ensino-aprendizagem de LIC como 
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um evento sócio-histórico e que, por isso, deve considerar a experiência 
prévia dos alunos e contemplar a necessidade do público infantil por algo 
que lhe seja significativo. Deste modo, propomos que o ensino-
aprendizagem de LIC por meio de HIs, convencidos de que estas, por 
dependerem da linguagem e por contemplarem a necessidade infantil de 
imaginação e fantasia, podem ser usadas como uma ferramenta na 
atividade em tela. Apoiamo-nos na perspectiva interacionista 
sociodiscursiva (ISD), uma corrente da psicologia da linguagem, que 
propõe a análise de textos como forma de apropriação dos mesmos 
considerando a necessidade do professor dominar as características 
principais do gênero textual a ser explorado, para que possa utilizá-lo como 
uma ferramenta em seu agir docente. Em relação ao uso de HIs no 
contexto de LIC, os resultados da pesquisa realizada mostram que os jogos 
de leitura desenvolvidos a partir do contexto das histórias exploradas em 
sala de aula (The Very Busy Spider e The Grouchy Ladybug) contribuirm 
para o ensino-aprendizagem de LIC.  No que concerne ao trabalho do 
professor, foco desta apresentação, concluímos que a forma como o 
docente utiliza o gênero literário HI nas aulas de inglês influencia a sua 
transposição didática fortalecendo, portanto, o papel dos gêneros textuais 
no fazer docente. Em outras palavras, partindo da concepção de que antes 
de utilizar um determiando gênero textual como ferramento para o ensino, 
o professor deve primeiro conhecer o gênero, suas principais 
características e funções sociais para, então fazer sua transposição 
didática, o ensino de inglês com base em gêneros pode contribuir também 
na formação (inicial e continuada) de professores uma vez que mobiliza os 
conhecimentos do docente (em pré-serviço e em serviço) gerando 
desenvolvimento docente. Reafirmamos, portanto, que o uso do gênero 
textual HI no ensino-aprendizagem de LIC é uma ferramenta importante 
para o sucesso desta atividade escolar e isto inclui, sem dúvida alguma, o 
trabalho do professor. 
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