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A LITERATURA INFANTIL NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO  

RESUMO 

Partindo de algumas reflexões a respeito da importância da literatura infantil no 

processo de alfabetização, percebemos que a leitura possibilita à criança 

desenvolver a capacidade de explorar o mundo, percebendo a si próprio e aos 

outros, possibilitando compreender e atuar na sociedade. E o contato com a leitura 

desde cedo contribui para o futuro do leitor, mesmo antes de saber ler é importante 

o contato da criança com diversos gêneros literários, principalmente na Educação 

Infantil. Este foi um dos motivos que despertou o tema da pesquisa com a finalidade 

de averiguar as contribuições da literatura infantil no processo de alfabetização. 

 

INTRODUÇÃO 

A literatura infantil deve ter espaço especial no processo educacional, pois faz parte 

do mundo da criança e do universo humano. Quando utilizada de forma lúdica e 

criativa desperta na criança o interesse pelo mistério, sonho, magia, propicia 

avanços em suas criações, produções e compreensão. Ao despertar na criança o 

gosto pela leitura desde pequeno, além de proporcionar o despertar do imaginário, 

também contribuirá muito no processo de alfabetização da mesma, até porque este 

é um desafio não apenas para o aluno, mas também para o professor.  

 O contato com a leitura deve acontecer em todos os ambientes em que a criança 

está inserida, não necessariamente na escola. É claro que na escola estes 

momentos em contato com a leitura acontecem com maior frequência, sendo assim, 

a escola o lugar que proporciona maior incentivo para a criança. Dessa forma, a 

contação de história na Educação Infantil deve acontecer diariamente, com a 

finalidade de estimular o olhar, percepção entre outros.  

O professor deve ser seletivo na escolha dos livros, pois é possível despertar e 

ensinar as crianças através da leitura, desde hábitos de higiene até a percepção das 

regras de combinados para uma boa conivência em sociedade. Atualmente, 

percebemos que muitas crianças chegam às séries iniciais do ensino fundamental 

com dificuldades de ler, escrever e interpretar textos simples. E partido desta 

percepção descreveremos a influência da literatura infantil no aprendizado da 

criança, analisando a prática da mesma na alfabetização, mediando a percepção 

dos professores. 



OBJETIVOS 

Analisar como a literatura infantil pode contribuir no processo de alfabetização de 

modo que desperte no aluno a aprendizagem prazerosa e significante, verificando  

mais especificamente a contação de história no auxílio desse processo. 

 

 

METODOLOGIA 

O trabalho será realizado mediante uma pesquisa bibliográfica que permite novos 

conhecimentos através de leituras e estudos de vários autores, análises, 

interpretações, documentários e pesquisas, na qual, submetemos a triagem para 

estabelecermos o ponto de partida a partir do assunto que pretendemos abordar.  

 

DESENVOLVIMENTO 

Primeiramente será realizada a seleção de textos referentes a temática 

estabelecida. 

Posteriormente, será feita uma análise crítica dos textos escolhidos a fim de 

proporcionar o aprofundamento teórico e, consequentemente, possibilitar a 

elaboração de considerações efetivas a fim de contribuir com os estudos referentes 

a  literatura infantil no processo de alfabetização. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

É de grande relevância que nos primeiros momentos de aprendizagem da criança 

sejam contadas inúmeras histórias, com o afirma Abramovich (1999,p.16),  “Ah, 

como é importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas, muitas 

histórias”.  

É através do trabalho com as histórias ouvidas que as crianças desenvolvem o 

imaginário, a curiosidade, ideias para solucionar problemas como as realizadas 

pelas personagens, com maior possibilidade de descobrir e também esclarecer 

melhor as próprias dificuldades ou encontrar um caminho mais adequado para a 

solução deles.  

O professor que acredita na contribuição da literatura no cotidiano escolar percebe 

que através da contação de histórias é possível despertar o encantamento do aluno 

pelo mundo fantástico que a leitura propicia. Portanto, sempre que o professor usar 

a literatura infantil como recurso pedagógico no processo de alfabetização 



possibilitará a ampliação do vocabulário das crianças, bem como o desenvolvimento 

da linguagem e da escrita. De forma geral, também irá promover o desenvolvimento 

integral, intelectual e social da criança.   

Dessa forma, a literatura infantil influencia em todos os aspectos da educação da 

criança e pode ter como finalidade educar, instruir e distrair, podendo atuar em três 

áreas significativos do desenvolvimento, como: a afetividade, desperta a 

sensibilidade e o amor à literatura; a compreensão que pode ser desenvolvida pela 

leitura e compreensão do texto; a inteligência que se desenvolve por meio da 

aprendizagem de termos e conceitos, possibilitando a aprendizagem intelectual. 

A literatura infantil começa a ter parte ativa e ter peso no processo de ensino-

aprendizagem, pois a escola “trabalha sobre a língua escrita e depende da 

capacidade de leitura das crianças [...]” (LAJOLO e ZILBERMAN, 2007, p.17) a fim 

de proporcionar a prática social da escrita. 

Desde princípio, esta modalidade de literatura no contexto escolar, foi associada à 

diversão e ao aprendizado das crianças, mas acreditava-se que seu conteúdo 

deveria ser adequado ao nível de compreensão e interesse das mesmas, embora, 

segundo Lajolo e Zilberman (2007) alguns textos ainda deixavam transparecer ideias 

adultas sobre a visão de mundo que a criança deveria ter, desconsiderando sua 

própria realidade. 

Portanto, o professor deve ter atenção ao escolher as histórias que pretender 

trabalhar com as crianças, pois favorecem tanto a diversão quanto a transmissão de 

conceitos. O tipo de conceito que se deseja transmitir e o tipo de ação 

transformadora que se deseja desencadear são relevantes nos processos do ato de 

ler e da alfabetização. 

 

FONTES CONSULTADAS 

ABRAMOVICH, Fanny. Literatura Infantil: Gostosuras e Bobices. 5ª Edição. São 
Paulo: Scipione, 1997. 
 
COELHO, Nelly Novaes. Literatura Infantil: texto, análise, didática. 1. Ed. São 
Paulo: Moderna, 2000. 
 
GREGORIN FILHO, José Nicolau. Literatura infantil: múltiplas linguagens na 
formação de leitores. São Paulo: Editora Melhoramentos, 2009 
 
LAJOLO, Marisa; ZILBERMAN, Regina, Literatura Infantil brasileira, São Paulo: 
Ed. Ática, 1985. 


