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Resumo: 
O interesse pela pesquisa originou-se pela importância da literatura na Educação Infantil e pela
contribuição que a leitura proporciona às crianças no seu desenvolvimento cultural. Foi analisada parte da
obra de Clude Lévi-Straus utilizando as estruturas culturais sob o olhar das manifestações simbólicas
encontradas no clássico O Pequeno Príncipe para provar que a aplicação da literatura na Educação Infantil
transforma o sujeito, bem como o prepara para o mundo e a agressividade do homem. Objetivou-se
realizar uma análise da obra O Pequeno Príncipe com base em um olhar antropológico pautado nas
estruturas culturais que interferem no desenvolvimento infantil;objetivou-se também refletir sobre a
apropriação cultural a partir da aplicação da Literatura na Educação Infantil. É consensual no âmbito
educacional, prático e teórico, uma maior competência dos estudantes que cultivam o hábito na absorção
do conhecimento, bem como na forma como encaram as tarefas. Justifica-se, com base nesse enfoque,
com uma análise dos primeiros anos da criança quando inserida na literatura, podemos transformá-las,
evoluí-las e prepará-las para encarar com mais facilidade os desafios do mundo, as dificuldades do dia-a-
dia e as suas decepções. Em sua metodologia desenvolvo uma análise teórica, constatando um diálogo
com a obra O Pequeno Príncipe de Antonie de Saint-Exupéry, onde a abertura para o mundo, a decepção
com o mesmo, a ingenuidade da criança e a agressividade do homem vão de encontro à organização
levada a cabo pela criança do mundo a sua volta presente no conceito de aluno letrado de Claude Lévi-
Straus. Deste modo podemos observar que os resultados de todo o embasamento teórico, juntamente com a
aplicabilidade da literatura estão sendo satisfatórios nos quesitos anteriormente propostos. Palavras-
chave:crianças – cultura – transformação.
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