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RESUMO 

 

Esta pesquisa está inserida no campo das ciências humanas e sociais, na área da 

educação e no eixo da literatura, mais especificamente na literatura infantil. Tem 

como objetivo conhecer e analisar a importância da literatura infantil na primeira 

infância como facilitador no desenvolvimento da competência leitora. Para esta 

análise de pesquisa foram consultados teóricos na área da literatura, bem como as 

políticas públicas destinadas a educação infantil. Observamos que muitos autores e 

estudos concordam que a leitura significativa e desobrigada, tem influência 

significativa no desenvolvimento da leitura e influi de forma significativa no 

desenvolvimento do vocabulário e futuramente na prontidão da escrita. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A obrigatoriedade e as políticas para a “alfabetização na idade certa” levaram pais e 

educadores a uma preocupação sobre a temática: Competência leitora. Nesse 

sentido, a criança perdeu a alegria e o prazer pelo universo da literatura Infantil e em 

muitos aspectos foi privado dele. O desespero pelo letramento fez com que livros 

didáticos para os pré-escolares e as atividades propostas, muitas vezes em sala por 

professores, trocassem os livros repletos de significados como os contos de fadas, 

fábulas e aventuras por textos fragmentados e sem sentido. 

 

Compreendemos que a criança tem o direito de ler por prazer, de brincar com seu 

livro preferido, de ouvir uma história para dormir, e que, sua capacidade leitora surge 

antes mesmo de expressar a leitura pelos moldes didáticos convencionais; ela lê o 

mundo e desvenda as histórias dos livros por meio de sua imaginação e de sua 

capacidade inventiva. 

 

A hipótese deste trabalho é considerar as diferentes experiências que a literatura 

infantil poderá proporciona às crianças com a linguagem e com os sentidos, 

possibilitando seu desenvolvimento linguístico e cognitivo. Permitir o acesso à leitura 

e a escrita de maneira divertida, levará a melhores resultados no desenvolvimento 



da leitura e consequentemente da escrita. Lendo constantemente, a criança 

escreverá melhor, pois há uma internalização das estruturas da língua. Por isso, é 

importante aproximar as crianças dos livros literários. 

 

Portanto, a relevância da presente pesquisa será a de trazer para comunidade 

escolar e a família a compreensão da contribuição da literatura infantil na formação 

de leitores. Apontando o uso da literatura infantil como instrumento que possibilitará 

as crianças considerarem a leitura como prática social.  

 

2. OBJETIVO 

 

Verificaremos a importância que Literatura Infantil na primeira infância pode ter, 

sendo usada como ferramenta para o desenvolvimento da competência leitora, sem 

perder seu foco intencional de emocionar e trazer deleite ao universo dela, 

mantendo a aprendizagem pedagógica de forma implícita em segundo plano 

 

3. METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica em que serão consultados teóricos 

constantes em livros, bem como artigos disponibilizados pela Rede Mundial de 

Computadores.  

 

5. DESENVOLVIMENTO  

 

5.1 - O que é literatura Infantil 

 

De certa forma todos nós somos capazes de responder “O que é literatura infantil”. 

Goh (2016, p.7) define literatura infantil como “conjunto de obras escritas, muitas 

vezes, ilustradas, produzidas para divertimento ou instrução de crianças”. O que se 

pretende analisar aqui, no entanto é o papel que esse produto literário desempenha 

na vida do pequeno leitor antes mesmo dele ser inserido no contexto escolar. 

 



Villardi (1999, p.7) considera a literatura infantil como mecanismo para se 

internalizar e registrar o padrão da Língua, as estruturas linguísticas mais complexas 

e desenvolve globalmente o desempenho linguístico do falante.  

 

A autora diz que a literatura inicialmente fictícia e por natureza fantasiosa, instiga a 

curiosidade e por conta disso o interesse pela descoberta, possibilitando a vivencia 

de situações pelas quais jamais passaríamos, tornando-nos capazes de enfrentar 

situações novas. A autora aponta que essa “experiência” nos torna mais criativos, 

críticos, ensina-nos a reagir em situações desagradáveis, capacitando-nos na 

resolução de conflitos. 

 

5.2 - A literatura Infantil e seu uso 

 

O primeiro contato da criança com a leitura é por meio da oralidade. O livro da 

criança que ainda não lê convencionalmente é a história contada, e ela é segundo a 

autora “ampliadora de refenciais, poetura colocada, inquietude provocada, emoção 

deflagrada, suspense a ser resolvido, torcida desenfreada, saudades sentidas, 

lembranças ressuscitadas”. (ABRAMOVICH,1991, p.14). No entanto, muito se tem 

falado sobre o fracasso escolar e a dificuldade do ensino da leitura para as crianças 

dentro do ciclo de alfabetização (Ensino Fundamental I – Ciclo de Alfabetização 1º, 

2º e 3º ano). Uns justificam apontando as condições inadequadas do ensino no 

Brasil, ou as salas numerosas, jornada escolar insuficiente ou estressante, 

professores sem capacitação, crianças sem prontidão, métodos inadequados ou mal 

aplicados, material didático desinteressante, falta de bibliotecas e salas de leitura ou 

o mau uso desses espaços. Em contrapartida Carvalho (2005, p.32) aponta causas 

extraescolares: 

Os fatores extraescolares são sociais e decorrem da pobreza das famílias, ingresso 

tardio na escola, frequência irregular, falta de recursos para aquisição dos materiais 

didáticos, ausência de livros e jornais no lar, pais ou responsáveis analfabetos, falta 

de cooperação entre escola e família. 

A autora diz também que se deve conhecer e respeitar as necessidades e os 

interesses das crianças; partir da realidade dela estabelecendo relações com a 

escola e sua vida social. (CARVALHO, 2005, p.32) 

 



A literatura infantil no Brasil é questão inseparável da educação. Porém, 

Cademartori (1995, p.66), questiona o uso da literatura no desenvolvimento 

linguístico e intelectual do homem, pois a escola trabalha preocupada com o 

desenvolvimento verbal do aluno representado por meio da escrita, sem levar em 

conta fatores que determinam e estimulam a expressividade verbal. Para a autora, o 

uso rotineiro das atividades linguísticas é que dá coerência e estabilidade à 

expressão verbal. 

Sendo assim a autora afirma que o lúdico sonoro deixa de ser algo inconsequente e 

sem valor para se tornar parte especifica da habilidade da espécie para aprender a 

língua (1995, p.68). 

 

Enquanto o adulto preocupa-se com a língua como instrumento de comunicação a 

criança faz uso do prazer lúdico verbal. De acordo com Cademartori (1995, p.69): 

A relação dessa atividade lúdica com a introdução da criança à escrita se dá 

na medida em que facilita o acesso por tornar oportuno à criança centrar a 

atenção nos meios, ou seja, nas formas da língua, enquanto nos contextos 

comunicativos correntes a atenção é focalizada nos fins.  

 

É através da história, que a dimensão simbólica da linguagem é experimentada, 

assim como sua conjunção com o imaginário e o real. Por meio das histórias, o 

acompanhamento das ações do imaginário diante dos símbolos da linguagem, além 

de causar divertimento leva a reordenação afetiva e intelectual de vivencias, 

respondendo as necessidades infantis.  

 

O livro e a leitura, nesse momento exercem papel primordial nos primeiros anos, 

pois, “A criança vê o mundo e ouve a língua antes de lê-la e escrevê-la”. Segundo 

Cademartori (1995), a alfabetização pretende associar a experiência sonora 

(fonemas) à visual (letras) e nesse aspecto a experiência com a sonoridade do 

sistema linguístico tem prioridade sobre as demais.  

Para ela o contato inicial com a literatura não exige o domínio do código escrito, e 

essa experiência pré-escolar serve para dar a criança “bagagem infantil de 

narrativas orais - clássicas e populares” de forma lúdica. Quando no primeiro contato 

escolar essas narrativas lhe são oferecidas e não se constituem “novidades” elas 

passam a ser uma continuidade de uma experiência linguística já iniciada! “A 



importância dessa experiência reside em que a relação estabelecida, através dela, 

entre falante e língua, dá primordialidade ao lúdico e ao afetivo”. (CADEMATORI, 

1995, p.83).  Teremos então, uma experiência com expressividade da língua. Ela 

afirma que “o falante só se relaciona ativamente com sua língua através de uma 

interação afetiva e intelectiva com o sistema linguístico, em que língua e falante 

deixam de ser estáticos, para redimensionarem-se pela ação reciproca” 

(CADEMARTORI,1995, p.84). 

 

5.3 - A Literatura Infantil - A necessidade do significado 

 

Muitos autores refletindo sobre o processo de alfabetização apontam o grande 

problema que são os textos fragmentados e sem significados propostos nos livros 

didáticos e nas atividades, sendo eles sem significação, não se tornam importantes 

para à criança e fica desprovido de propósitos. Bettelheim também considera esse 

um grande problema: 

Quando a história contiver exercícios repetitivos estúpidos, chatos e ofensivos à sua 

inteligência, auto-respeito e incipiente alfabetização, então as habilidades que 

resultam na leitura dessa história ficam sem sentido. É este o motivo pelo qual a 

ênfase nos aspectos técnicos da aprendizagem da leitura “[...] é prejudicial e muitas 

vezes realmente destrutiva em relação à capacidade de a criança desfrutar da leitura 

e da literatura” (BETTELHEIM, 1992, p.19). 

Em seu livro “Psicanálise dos Contos de Fada”, Bettelheim (2015) diz que: 

[...] a cada idade buscamos e devemos ser capazes de achar alguma 

quantidade módica de significado congruente com o quanto nossa mente e 

compreensão já se desenvolveram e que a sabedoria é construída por meio 

de pequenos passos a partir do começo mais irracional. 

 

Dentro da perspectiva literária e acadêmica, temos na busca do significado uma 

ruptura na rotina infantil quando a mesma adentra ao ciclo escolar na primeira 

infância e se vê diante da perda dos significados. Cademartori (1995, p.85) afirma 

que a “A alfabetização de crianças, nas escolas de primeiro grau, geralmente inicia a 

relação da criança com a língua escrita por via de um descentramento, ou seja, à 

criança são apresentadas palavras que pouco ou nada têm a ver com suas vivências 

e necessidades de expressão”. Nesse aspecto a autora critica frases como “vovô vê 



a uva”, que são encontrados nos livros didáticos, textos soltos e sem sentido, sem 

contexto, fora da realidade infantil, sem significado. 

 

Bettelheim (2015), em seus estudos buscou definir o que favorece o 

desenvolvimento de uma vida com significado e constatou dois pontos: a 

importância dos pais que cuidam da criança e em segundo nossa herança cultural, 

quando transmitido para à criança de maneira correta. Ele afirma que se as crianças 

fossem criadas de modo que “a vida fosse significativa para elas, não necessitariam 

de ajuda especial”. Para o autor “quando as crianças são pequenas, é a literatura 

que canaliza melhor esse tipo de informação”.  

O autor, tendo em vista a consideração do significado, viu-se frustrado com a maior 

parte dos produtos literários destinados a desenvolver a mente e a personalidade da 

criança, pois eram textos vazios que não alimentam nem estimulam. Ele vê um 

grande problema nos materiais didáticos destinados às crianças: 

As cartilhas e manuais de aprender a ler na escola são destinados ao 

ensino das habilidades necessárias, sem levar em conta o significado. A 

maioria esmagadora do restante da chamada “literatura infantil” procura 

divertir ou informar, ou as duas coisas. Mas grande parte desses livros são 

tão superficiais em substância que quase nada de significativo se pode 

obter deles. A aquisição de habilidades, inclusive a de ler, fica destituída de 

valor quando o que se aprendeu a ler não acrescenta nada de importante à 

nossa vida. (BETTELHEIM, 2015, p.10-11). 

 

Para o autor esses livros vazios roubam a possibilidade de se viver experiências 

significativas agora que as fortaleceriam para uma vida significativa futura, pois, o 

desespero em “aprender ler e escrever” favorecem a perda do significado, pela 

busca desenfreada por resultados. Nesse ponto, se investíssemos nos significados 

os resultados seriam mais satisfatórios, pois, o texto que se apresenta à criança não 

deve “menosprezar a seriedade de suas dificuldades”. (BETTELHEIM, 2015, p.11). 

 

Ele destaca o uso dos contos clássicos como uma ferramenta eficaz. Para 

Bettelheim, o prazer que experimentamos quando nos permitimos ser sensíveis a 

um conto de fadas não vem exclusivamente de fatores psicológicos em si, mas por 

suas qualidades literárias, sendo o “contos de fada” uma obra de arte expressiva e 

significativa e como tal, o autor afirma que nenhuma outra forma de expressão 



artística é tão compreensível pela criança como a literária o é. Ele diz que: “A 

criança extrairá significados diferentes do mesmo conto de fadas, dependendo de 

seus interesses e necessidades do momento. Tendo oportunidade, voltará ao 

mesmo conto quando estiver pronta a ampliar os velhos significados ou substituí-los 

por novos”. (BETTELHEIM, 2015, p.21) 

 

Em seu livro “Psicanálise da Alfabetização” (1992), Bettelheim afirma que a escola 

pode ser canal compensatório quando a criança é privada de momentos com a 

literatura infantil, onde existe a ausência de participação da família nesse processo. 

“Lá onde o impacto da vida familiar pregressa tiver sido negativo, as experiências 

escolares da criança podem, sob condições ótimas, causar uma influência corretiva, 

embora somente com o passar do tempo” (BETTELHEIM,1992, p.17). 

 

5.4 - A Literatura Infantil - A importância das histórias  

 

Abramovich (1991, p.16) afirma que escutar histórias “é o início da aprendizagem 

para ser um leitor, e ser leitor é ter um caminho absolutamente infinito de 

descobertas e de compreensão do mundo.”. O primeiro contato da criança com o 

universo literário suscita oportunidades para o riso, para a aproximação e afirmação 

de valores por meio das situações vividas pelas personagens. Essa leitura desperta 

o imaginário infantil para ter curiosidades, despertar perguntas, encontrar ideias e 

soluções para problemas vividos por ela. (ABRAMOVICH, 1991, p.17).  

 

A autora destaca algo muito importante sobre o uso da literatura infantil, ela afirma 

que, “ouvir histórias não é uma questão que se restrinja a ser alfabetizado ou não”. É 

importante para o bebê ouvir a voz amada de quem o embala, ainda mesmo no 

ventre materno, para a criança pequenininha a graça que se tem é ouvir histórias 

repetidas e repetidas vezes, para o pré-escolar essa atividade é de suma 

importância e não perde seu valor, muito pelo contrário, nessa faixa etária a vivência 

com a literatura se faz ainda mais importante, sendo fundamental para o seu 

desenvolvimento, agora não mais uma leitura exclusiva, mas, sim uma leitura 

partilhada com outros da mesma idade. (ABRAMOVICH, 1991, p.22) 

 

 



6. RESULTADOS 

 

As práticas que envolvem livros e leituras devem ser trazidas para a Educação 

Infantil, está é definida pelo MEC como a primeira etapa da educação básica, 

oferecida às crianças de 0 a 5 anos de idade. (BRASIL, 2010, p.14).  

 

Praticas literárias na primeira infância produzem situações que, mediadas e 

retomadas constantemente no cotidiano, constituem ações das quais as crianças 

participam e sobre as quais elaboram sentidos. Logo, organizar momentos em que 

as crianças possam agir sobre os objetos, neste caso o livro, é significativo no 

movimento das crianças de compreenderem o contexto de que participam, bem 

como dos gestos e ações que envolvem livros e leituras. A imitação do ato de ler, do 

gesto à voz, pode ser considerada uma forma de ler das crianças pequenas.  

 

Nesse sentido a Literatura Infantil presta-se para que na alfabetização, a criança dê 

continuidade a experiências expressivas já adquiridas e lhe seja assegurada uma 

relação ativa com sua língua pelo conhecimento das potencialidades expressivas do 

código. 

 

Cecilia Meireles (1979) afirmou que a literatura precede o alfabeto e que não é um 

simples passatempo como muitos sugerem, a autora afirma que a literatura é “uma 

nutrição”. 

 

Para Abud, a alfabetização faz parte da formação da personalidade da criança e, 

nesse sentido, não basta simplesmente que ela aprenda a ler e escrever; mais do 

que isso, é necessário que ela encontre na leitura uma motivação permanente. 

Deste modo, ela terá condições futuras de, através da leitura, poder participar das 

grandes tradições da humanidade, da cultura e de comparar suas ideias com as dos 

outros, ampliando e reorganizando sua própria visão de mundo. (ABUD,1987, p.5) 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos concluir que o uso da literatura infantil, com base em boas obras, 

repercutirá no percurso leitor da criança e, para isso, família e instituições de ensino 



devem considerar este leitor desde a mais tenra idade, pois essa primeira leitura 

poderá ser feita por quem está ouvindo, dessa forma, ouvir histórias é uma forma de 

ler e os primeiros contatos das crianças com a leitura acontece dessa forma. 

 

Literatura Infantil como facilitador no desenvolvimento da competência leitora é 

ferramenta e nutrição. Deve, portanto, ser usada com sabedoria pelas instituições de 

ensino nos primeiros anos da educação infantil sem desprezo e com propósitos 

implícitos, para que por meio da ludicidade a criança encontre encantamento dentro 

deste universo e ache o prazer de se ler, vivendo aventuras e reinventando histórias, 

ao invés de, simplesmente decodificar palavras sem sentido que ferem a inteligência 

infantil. 

 

Para isso o MEC sugere que a criança na primeira infância tenha contato com 

diferentes linguagens, por diferentes meios de expressões (gestual, verbal, plástica, 

dramática e musical); que sejam oferecidos às crianças “experiências de narrativas, 

de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes 

suportes e gêneros textuais orais e escritos”, promovendo o relacionamento e a 

interação das crianças com “diversificadas manifestações de música, artes plásticas 

e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura”; e que haja ainda 

uma continuidade nos processos de aprendizagem por meio da família e a 

instituição de ensino preparando a criança da Educação Infantil para a continuidade 

do aprendizado quando adentrar a Educação Básica sem nenhuma ruptura no 

aprendizado. (BRASIL, 2010, p. 25 - 30).  
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