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Utilização criativa da Literatura Infantil no processo de Aprendizagem 

 

Resumo 
 

No presente artigo, apresentamos a Literatura Infantil, como ferramenta 

fundamental no processo de alfabetização e letramento de crianças de quatro 

anos em ambiente escolar. Durante a pesquisa e elaboração deste artigo, 

pudemos observar o dia a dia das crianças e como a Literatura Infantil influencia 

o processo de formação de ideias, criatividade, afetividade, espírito crítico, 

coerência e lógica de pensamento, além de um aumento gradativo do 

vocabulário. 

 

Introdução 
 

Partindo do pressuposto de que as crianças pequenas devido à estruturação das 

famílias contemporâneas, tenham uma agenda repleta de tarefas a executarem 

durante o dia, sobrando pouco tempo livre para lazer e brincadeiras, fazendo 

com que  a escola, procure se adaptar a essa nova realidade, tentando suprir 

essa necessidade atual das crianças, e com isso o papel da Literatura Infantil se 

faz necessária, pois é nesse mundo da imaginação, criatividade, que a criança 

revela seus sentimentos e pensamentos, podendo ser avaliados e 

acompanhados por um profissional capacitado na área, além de incentivar a 

criança a conhecer coisas novas, conceitos através da Literatura Infantil. 

 

 
Objetivos 
 
 . Pesquisar sobre a influência que a literatura infantil exerce no desenvolvimento 

criativo de crianças de 4 anos. 

. Criar um caminho criativo, usando a literatura infantil como ferramenta 

indispensável no processo de alfabetização e letramento.  

 

 
Metodologia  
 

A situação descrita anteriormente foi vivenciada e pesquisada, em sala de 

aula, e os resultados obtidos foram bastante significativos. O público alvo para a 



pesquisa foram 17 crianças, todas com 4 anos, algumas em horário integral, e 

outras meio período, algumas tinham dificuldades com relação a separação do 

alfabeto em vogais e consoantes, maiúsculas e minúsculas. 

Observando essas dificuldades, usamos um período que é denominado 

“Hora do Conto” e foram aplicados esses conceitos através do livro “No Reino 

das Letras Felizes” de autoria de Lenira Almeida Heck.  

Depois da história contada, as crianças folhearam o livro, que é bem 

ilustrado, com desenhos simples, coloridos e de fácil interpretação, brincaram 

com as letras referentes ao alfabeto impressas em fichas, separaram as vogais 

das consoantes, maiúsculas e minúsculas, também trabalharam com uma  

atividade escrita, onde cada uma desenhou o que tinha entendido da história. 

  

 
Desenvolvimento 
 

Alfabetização 

 

De acordo com Soares (2013,p.15) alfabetização:  

 

Designa tanto o processo de aquisição da língua escrita quanto o de seu 
desenvolvimento: etimologicamente, o termo alfabetização não ultrapassa o 
significado de levar à aquisição do alfabeto, ou seja, ensinar o código da 
língua escrita, ensinar as habilidades de ler e escrever;  pedagogicamente, 
atribuir um significado muito amplo ao processo de alfabetização seria 
negar-lhe a especificidade, com reflexos indesejáveis na caracterização de 
sua natureza, na configuração das habilidades básicas de leitura e escrita, 
na definição da competência em alfabetizar. 
 
 

Soares (2013,p.14)  resume o termo alfabetização em uma afirmação: 

“alfabetização em seu sentido próprio, específico: processo de aquisição do código 

escrito, das habilidades de leitura e escrita.” 

Partindo das afirmações feitas por Soares, alfabetização é um conjunto de 

habilidades, o que a caracteriza como um fenômeno multifacetado. 

 

Letramento 

 

Essa é uma palavra atual que substituiu o termo alfabetismo, usado por Magda 

Soares no seu livro, em que ela separa os termos de alfabetização, definida como 



habilidades de ler e escrever e alfabetismo “designando o estado ou a condição que 

assume aquele que aprende a ler e escrever.” (SOARES, 2013, p. 31) 

 

O Alfabetismo, entendido como um estado ou condição, refere-se não a um 
único comportamento,  mas a um conjunto de comportamentos que se 
caracterizam por sua variedade e complexidade. Uma análise desses 
comportamentos permite agrupá-los em duas grandes dimensões: a 
dimensão individual e a dimensão social. (SOARES, 2013,p.34)   
 

Se olharmos sob a perspectiva individual, o conceito de alfabetismo se torna 

uma tarefa muito difícil, pois  existem numerosas e variadas habilidades a serem 

consideradas, por exemplo, ler e escrever, pois um indivíduo pode saber ler e não 

saber escrever. 

Então, letramento é a diferença que as habilidades de ler e escrever  assume 

na vida do indivíduo, ou seja, o significado que cada palavra possui diante dos 

conhecimentos adquiridos. 

Portanto, a execução da pesquisa feita, através de um livro que conta a 

história do alfabeto,  observamos que, o mundo mágico dos Contos de Fada, com 

uma situação concreta, que seria a organização das letras do alfabeto, foi a união do 

imaginário, com a decodificação dos signos. 

 

Literatura Infantil 

 

Estudando a origem da Literatura Infantil, foi observado que ela surgiu como uma 

adaptação das histórias já existentes, digamos uma versão menor das histórias, 

afinal as crianças eram vistas como adultos em miniaturas. 

Com o tempo, “a leitura inteligente, aquela que esclarece e enriquece o 

espírito depende não só da aquisição do mecanismo  da leitura, mas   de toda uma 

educação preparadora. Esta educação, esta pré-leitura é, precisamente, a razão de 

ser de alguns de nossos álbuns de figuras e de atividades. (...) Os “Albums du Père 

Castor” são um apelo à atividade da inteligência e da imaginação.” (COELHO,2000, 

p. 186) 

Resultados Preliminares 

 

Na apresentação do alfabeto no formato de conto de fadas, observamos que 

existiu uma interação maior das crianças com os personagens da história, (rainha, 



conselheiros, e as letras), além de maior absorção do conteúdo proposto, que era a 

separação do alfabeto em vogais, consoantes, maiúsculo e minúsculo. 

Durante o período da história, as crianças se concentraram bastante nas 

informações, esclarecemos dúvidas e obtivemos resultados bastante satisfatórios, 

incentivando assim a continuação do projeto com outros assuntos do currículo 

escolar. 
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