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RESUMO 

 

 
O presente artigo tem como principal foco abordar a contribuição da literatura infantil 
no processo de alfabetização, e como seu uso pedagógico impactará a vida adulta dos 
discentes. Para tanto, buscou-se uma breve análise do surgimento da literatura infantil 
bem como dos processos pedagógicos necessários para a utilização da mesma como 
forma de reforçar o aprendizado, e sua relação com o desenvolvimento de adultos 
leitores e críticos. Dentre os principais autores utilizados para pesquisa temos: Lajolo 
e Zilberman, (1999); Coelho (2000); Goulart (2007). Nesse sentido, os resultados foram 
apresentados de forma qualitativa, a partir da coleta de informações de fontes 
secundárias, incluindo revisão bibliográfica. Com base nos estudos, entende-se que a 
literatura proporciona uma aprendizagem significativa desperta questionamentos e 
reflexões, sendo uma grande aliada no processo de alfabetização contribuindo para a 
formação de leitores atuantes na sociedade. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem por objetivo verificar a contribuição da literatura infantil  durante o 

processo de alfabetização, e como seu uso causará impactos na vida adulta das 

crianças. Nos tempos atuais muitas pessoas chegam à fase adulta com enormes 

dificuldades de interpretarem o que leem, e isso afeta várias esferas de suas vidas, 

muitos acham o ato de ler chato e cansativo, em alguns casos essa percepção foi 

adquirida ainda no período de alfabetização. Tendo em vista que no Brasil muitas 

crianças só tem acesso à Literatura na escola, a pesquisa se justifica pela grande 

importância que a alfabetização tem na formação e no desenvolvimento do indivíduo, 

sendo capaz de provocar mudanças significativas a si mesmo e ao meio ao qual está 

inserido. 

 

Sendo assim, o presente artigo estabeleceu como problema de pesquisa o seguinte 

questionamento: Como a literatura infantil pode contribuir na formação social das 

crianças e como utilizar esse recurso na sala de aula para promover subsídio positivo 

na formação de indivíduos conscientes do seu lugar na sociedade? E através do objetivo 

geral, discutir como o uso da literatura infantil auxilia na alfabetização e a sua 

importância na construção de adultos leitores. Através dos objetivos específicos buscou-

se averiguar o caminho percorrido da Literatura Brasileira, do seu surgimento até os dias 

atuais; analisar o uso da Literatura Infantil Brasileira como forma de reforçar o 

aprendizado e verificar se o uso da literatura infantil durante o processo de alfabetização 

auxilia no desenvolvimento de adultos leitores.  

 

A pesquisa foi realizada através de uma revisão bibliográfica para buscar embasamento 

teórico e fundamentar a análise, para isso foi utilizado autores e obras que ofereceram 

subsídios e dialogaram com o tema proposto, sendo assim, os resultados foi 

apresentado de forma qualitativa, a partir da coleta de informações de fontes 

secundárias, a fim de colher o referencial teórico, foram utilizados livros, artigos e sites. 

 



2 O PROCESSO HISTÓRICO DA LITERATURA INFANTIL 

  

A contação de histórias surgiu desde o princípio com o homem e a necessidade de se 

comunicar, as histórias eram contadas e muitas vezes modificadas para se adequar ao 

ouvinte, esses que por sua vez eram formados por crianças e adultos, assim surgiram 

os mitos, as fábulas, os contos de fadas e etc. 

 
Pode-se afirmar que a arte de contar histórias existiu sempre, desde quando 
o homem começou a falar e articular as palavras. Provavelmente, começou 
com o homem sentado em sua caverna ao pé do fogo, contando suas 
bravatas às mulheres e crianças. Certamente teria melhor audiência aquele 
que descrevesse detalhes, na medida certa, sem demasia, que tivesse graça, 
humor, que fizesse sua plateia sentir as emoções descritas como se as 
tivesse vivido. (DOHME, 2010, p. 7) 

 

Com o passar do tempo a oralidade dá espaço para outras formas de registro, entre 

eles a escrita. Entretanto demorou para a criança ser vista como nos dias de hoje. 

 

Como explica Áries (1978 p. 23): 

 
Até o século XVII, a criança não era entendida da maneira como percebemos 
hoje. As crianças eram tratadas com mini adultos, trabalhavam e viviam junto 
aos adultos, vestiam-se como adultos e praticavam de tudo: da vida social, 
política e religiosa da comunidade, não havia propriamente dito, “um mundo 
infantil”, diferente e separado, ou uma visão especial sobre infância, não se 
escrevia para ela, pois não existia “infância”. 

 

 

Somente no século XVII que a infância é vista como uma fase da vida e a criança deixa 

de ser vista como um adulto pequeno, as suas necessidades começam a ser entendidas 

como próprias, diferentes das do adulto. Se antes ela participava da vida social adulta, 

agora com o novo modelo de sociedade que se inicia: a burguesia, a criança passa a 

ser vista como um ser em formação que depende do adulto, e com essa nova “visão” 

inicia a exigência para que a criança seja preparada para ser inserida na nova ordem 

social. Essa responsabilidade é entregue a família e a escola. Essas mudanças 

propiciaram o surgimento de uma literatura voltada inteiramente para o público infantil. 

 

Lajolo e Ziberman (1984, p. 14) explicam que: 

 

 

 



 

As primeiras obras publicadas visando ao público infantil apareceram no 
mercado livreiro na primeira metade do século XVIII. Antes disto, apenas 
durante o classicismo francês, no século XVII, foram escritas histórias que 
vieram a ser englobadas como literatura também apropriada à infância: as 
Fábulas, de La Fontaine, editadas entre 1668 e 1694, As aventuras de 
Telêmaco, de Fénelon, lançadas postumamente, em 1717, e os Contos da 
Mamãe Gansa, cujo título original era Histórias ou narrativas do tempo 
passado com moralidades, que Charles Perrault publicou em 1697. 
 

 

Outros escritores também marcaram o surgimento da literatura voltada para o público 

infantil como: os irmãos Jacob Grimm (1785-1863) e Wilhelm Grimm (1786- 1859), entre 

outros. No final do século XIX o Brasil passava por um processo de mudança de regime 

político, a República chegava trazendo a urbanização e muitas transformações. 

 
Decorrente dessa acelerada urbanização que se deu entre o fim do século 
XIX e o começo do XX, o momento se torna propício para o aparecimento da 
literatura infantil. Gestam-se aí as massas urbanas que, além de 
consumidoras de produtos industrializados, vão constituindo os diferentes 
públicos, para os quais se destinam os diversos tipos de publicações feitos 
por aqui: as sofisticadas revistas femininas, os romances ligeiros, o material 
escolar, os livros para crianças. (LAJOLO; ZILBERMAN, 1999, p.23). 
 

 

As primeiras obras publicadas no Brasil para o público infantil surgiram através de 

traduções e adaptações, principalmente europeias, editadas em Portugal e com cunho 

pedagógico para atender a reorganização da escola. Para (ARROYO 1996. pág. 28), 

nem sempre é possível uma separação entre os livros de entretenimento e os livros 

escolares publicados no século passado, mas percebe-se que a literatura infantil surgiu 

através do livro escolar. Em 1921 acontece um marco no universo da literatura infantil 

brasileira, a publicação da obra: Narizinho Arrebitado – 2o Livro de Leitura, do autor 

Monteiro Lobato. 

 

Para Coelho (1991, p.247-248): 

 
A Monteiro Lobato coube a fortuna de ser, na área da Literatura Infantil e 
Juvenil, o divisor de águas que separa o Brasil de ontem e o Brasil de hoje. 
Fazendo a herança do passado imergir no presente te, Lobato encontrou o 
caminho criador de que a Literatura Infantil estava necessitando. Rompe, pela 
raiz, com as convenções este reotipadas e abre as portas para as novas 
ideias e formas que o novo século exigia. Entretanto, essa criação não se fez 
de chofre. Foi resultado de  um  longo  processo  de  maturação. Quando A 
Menina do Narizinho Arrebitado foi publicado, em 1920, Monteiro Lobato 
estava com 38 anos. Desde adolescente começará a lidar com as letras, 
escrevendo crônicas e artigos para a imprensa do interior e da capital 
paulista. Leitor voraz, preocupava-se igualmente com a renovação da 
Literatura Brasileira, no sentido de seu encontro com o autêntico da rea- 
lidade brasílica e com a linguagem brasileira, liberta do magistério lusitano. 
Nos contos naturalistas de Urupês, com que Lobato estreia literariamente, 
está patente essa busca no nacional, tanto na linguagem quanto na matéria 
que lhe serve de tema. (COELHO 1991, p. 247-248). 



Monteiro Lobato é considerado pioneiro da literatura infantil brasileira, como escritor 

literário, Monteiro Lobato situa-se entre os autores regionalistas do Pré-Modernismo e 

destaca-se nos gêneros conto e fábula. Entre suas obras podemos destacar: Reinações 

de Narizinho (1921), O Saci (1921), O Marquês de Rabicó (1922), A Caçada da Onça 

(1924), Viagem ao Céu (1932), Novas Reinações de Narizinho (1933) e O Picapau 

Amarelo (1939). 

 

2.1 A LITERATURA INFANTIL COMO RECURSO PEDAGÓGICO 

 

A literatura infantil na sala de aula exerce um papel imprescindível na vida do educando, 

tendo em vista os impactos positivos que a mesma causará no futuro das crianças, por 

isso, ao fazer os planejamentos de aula e separar os livros que serão trabalhados o 

educador precisa levar em consideração o contexto social dos discentes e de acordo 

com Bartoni-Ricardo (2010, p. 53): “[...] é preciso que as escolas, ao desenvolverem 

seus projetos pedagógicos, considerem que um trabalho eficiente com leitura requer 

que sejam exploradas habilidades e competências em determinados níveis, de forma 

que conforme o aluno progrida na educação básica, essas habilidades e competências 

possam tornar-se mais complexas...” 

 

 

Na visão de Abramovich (1989. P. 143) 

 
Ao ler uma história a criança também desenvolve todo um potencial crítico. A 
partir daí ela pode pensar, duvidar, se perguntar, questionar... Pode se sentir 
inquieta, cutucada, querendo saber mais e melhor ou percebendo que se 
pode mudar a opinião... E isso não sendo feito uma vez ao ano... Mas fazendo 
parte da rotina escolar, sendo sistematizado, sempre presente – o que não 
significa trabalhar em cima dum esquema rígido e apenas repetitivo. 
(ABRAMOVICH, 1989, p. 143). 
 
 

Assim, ao se trabalhar com diversos textos favorecerá a escrita e a leitura, além de 

despertar a imaginação, a oralidade, entre outras habilidades, em sua essência a 

literatura é instrumento motivador e desafiador, sendo capaz de transformar um 

indivíduo em sujeito ativo, reflexivo e que sabe compreender o contexto em que vive e 

modificá-lo quando necessário. 

 

Lajolo, (2008, p. 106) alerta sobre a importância da literatura dentro da escola:



É à literatura, como linguagem e como instituição, que se confiam os 
diferentes imaginários, as diferentes sensibilidades, valores e 
comportamentos através dos quais uma sociedade expressa e discute, 
simbolicamente, seus impasses, seus desejos, suas utopias. Por isso a 
literatura é importante no currículo escolar: o cidadão, para exercer, 
plenamente sua cidadania, precisa apossar-se da linguagem literária, 
alfabetizar-se nela, tornar-se seu usuário competente, mesmo que nunca vá 
escrever um livro: mas porque precisa ler muitos. (LAJOLO, 2008, p.106) 

 

Assim, se faz necessário que a escola busque estratégias de ensino que privilegie a 

introdução do ensino literário, é essencial que a literatura seja introduzida de forma 

prazerosa e esse processo deverá ser constantemente revisto para evitar práticas 

enfadonhas e mecânicas que causam desconforto e consequentemente um 

afastamento dos livros nos educandos, para isso a escola precisa entender a sua 

responsabilidade na formação dos cidadãos. 

 

Segundo Coelho (2000, p. 106): 

 

[...] a escola é, hoje, o espaço privilegiado, em que deverão ser lançadas as 
bases para a formação do indivíduo. E, nesse espaço, privilegiamos os 
estudos literários, pois, de maneira mais abrangente do que quaisquer outros, 
eles estimulam o exercício da mente; a percepção do real em suas múltiplas 
significações; a consciência do eu em relação ao outro; a leitura  do mundo 
em seus vários níveis e, principalmente, dinamizam o estudo e conhecimento 
da língua, da expressão verbal significativa e consciente - condição sine qua 
non para a plena realidade do ser. (COELHO, 2000, p.16). 

 
 

E ainda, de acordo com Silva (2005, p. 7); 

 
 
O único reduto onde a leitura ainda tem a chance de ser desenvolvida é a 
escola. O fracasso da escola nessa área significa a morte dos leitores através 
dos mecanismos de repetência, evasão, desgosto e/ou frustração. A 
qualificação e a capacitação contínua dos leitores ao longo das séries 
escolares colocam-se como uma garantia de acesso ao saber sistematizado, 
aos conteúdos do conhecimento que a escola tem de tornar disponível aos 
estudantes. (SILVA, 2005, p.07 

 
 

 Para tanto, é necessário que a escola organize um ambiente que priorize a leitura, como 

uma atividade natural, criando alternativas que estimulem o hábito de ler de uma forma 

prazerosa e não como uma obrigação. Cada parte desse espaço tem que ser pensado 

para ser convidativo, acolhedor e divertido. Convivendo com livros e com leitores as 

crianças desenvolvem desde cedo à percepção de que a leitura/literatura está presente 

em todos os aspetos da vida. 

 

De acordo com os Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Infantil (1988, p. 

143): 



Ter acesso à boa literatura é dispor de uma informação cultural que alimenta 
a imaginação e desperta o prazer pela leitura. A intenção de fazer com que a 
crianças, desde cedo, apreciem o momento de sentar para ouvir histórias 
exige que o professor, como leitor, preocupe-se em lê-la com interesse, 
criando um ambiente agradável e convidativo à escuta atenta, mobilizando a 
expectativa das crianças, permitindo que elas olhem o texto e as ilustrações 
enquanto a história é lida. 

 
 

Por tanto, para que este objetivo seja alcançado é imprescindível que o professor 

compartilhe práticas de leitura com seus alunos. Sobre este assunto Silva (1998, p. 

69) nos adverte: 

A pessoa do professor constitui o principal fator para a promoção da leitura e, 
consequentemente, para a formação de leitores dentro da organização 
escolar: sem professores que sejam leitores maduros e assíduos, sem 
professores que demonstrem uma convivência sadia com livros e outros tipos 
de materiais escritos, sem professores capazes de dar aos alunos 
testemunhos vivos de leitura, fica muito difícil, senão impossível, planejar, 
organizar e instalar programas que venham a transformar, para melhor, os 
atuais procedimentos voltados ao ensino da leitura. (SILVA, 1998, p. 69) 

            

Desse modo, o educador que é o mediador entre a criança e o mundo letrado precisa 

perceber a importância de sempre buscar estar conectado no universo literário, e traçar 

estratégias que estimulem o hábito de ler e assim atuar na formação de leitores 

conscientes e críticos. 

 

Para Krug (2015, p.10) 

 
É aconselhável que o mediador da leitura – o professor – detenha meios 
adequados e condizentes para o bom desempenho da mesma. Convém, no 
entanto, que ele ao designá-las, as pense como contribuição para o 
desempenho futuro de cidadãos conscientes para com um corpo social, no 
qual, comportamentos e valores desafiam o potencial educativo dos sujeitos. 
 
 

Apesar de tantos descasos e desafios que o professor enfrenta, ele nunca pode perder 

o foco que é conduzir seus educandos ao mundo letrado, e isso, é muito maior do que 

converter sons em letras. O docente tem que atualizar sua metodologia constantemente 

e isso inclui ser um leitor assíduo e crítico. 

 

 

2.2   A LITERATURA INFANTIL E A FORMAÇÃO DE ADULTOS LEITORES



A Literatura Contemporânea traz questionamentos e reflexões sociais, políticos e até 

econômicos que estão vigentes em nossa sociedade, estimulando o leitor a ter uma 

maior percepção do mundo, por isso, ler é uma conquista emancipatória que contribui 

substancialmente para o desenvolvimento da cidadania. 

 

Coelho (2000, p.29), destaca que: 

 

Desde as origens, a Literatura aparece ligada a essa função essencial:  atuar 
sobre as mentes, onde se decidem as vontades ou as ações; e sobre os 
espíritos, onde expandem emoções, paixões, desejos, sentimentos de toda 
ordem... No encontro com a Literatura (ou a Arte em geral) os homens têm a 
oportunidade de ampliar, transformar ou enriquecer sua própria experiência 
de vida, em um grau de intensidade não igualada por nenhuma outra 
atividade. 

 

A literatura promove elementos que fornece um subsídio positivo para a formação do 

indivíduo, ler e compreender o que se lê abre as portas para um conhecimento que 

atravessa os muros da escola e atinge as nossas vidas em sociedade 

desempenhando assim um papel de função social. 

 

Para Goulart (2007, p. 64-65); 

 

Podemos pensar sobre o letramento literário no sentido que a literatura nos 
letra e nos liberta, apresentando-nos diferentes modos de vida social, 
socializando-nos e politizando-nos de várias maneiras, porque nos textos 
literários pulsam forças que mostram a grandeza e a fragilidade do ser 
humano; a história e a singularidade, entre outros contrastes, indicando-nos 
que podemos ser diferentes, que nossos espaços e relações podem ser 
outros. O outro nos diz a respeito de nós mesmos – é na relação com o 
outro que temos oportunidade de saber de nós mesmos de uma forma 
diversa daquela que nos é apresentada apenas pelo viés do nosso olhar. 
(GOULART 2007 p.64-65). 
 
 

Por tanto, ler é uma atividade social que abre a mente e estabelecem novos paradigmas, 

os PCNs 1998, 69-70, elucida sobre a importância da leitura: 

 

A leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 
compreensão e interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu 
conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a 
linguagem etc. Não se trata de extrair informação, decodificando letra por 
letra, palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que implica estratégias 
de seleção, antecipação, inferência e verificação, sem as quais não é possível 
proficiência. É o uso desses procedimentos que possibilita  controlar o que 
vai sendo lido, permitindo tomar decisões diante de dificuldades de 
compreensão, avançar na busca de esclarecimentos, validar no texto 
suposições feitas. (PCNs 1998, p. 69-70). 



Por esse motivo, a leitura deve ser sempre incentivada para que os alunos desenvolvam 

o hábito de ler, e assim, construir suas significações ao obter novos conhecimentos 

expandindo o  repertório cultural e crescendo não   só fisicamente, mas intelectualmente. 

 

3   CONCLUSÃO 

 

O conteúdo abordado ao longo do presente artigo reitera a relevância e o papel 

primordial da literatura no contexto escolar, visto que, a mesma pode impactar de forma 

positiva a vida dos educandos, e para alcançar este objetivo a literatura infantil deve ser 

utilizada como fonte de conhecimento. Durante o processo de alfabetização a literatura 

infantil é vista como educativa, formativa, recreativa e pedagógica, enriquece o 

vocabulário e desenvolvem competências ligadas a questões sociais e emocionais 

importantes. 

 

Dessa forma, para formar cidadãos capazes de entender diferentes textos e 

compreender os contextos é necessário que a Literatura saia da escola e avance para 

as esferas cotidianas, porque quando o leitor tem contatos com variados gêneros 

textuais desde cedo, ele adquire diversos benefícios que o acompanhará em sua 

jornada na vida adulta, pois, ler amplia o repertório, agrega conhecimentos e valores, 

estimula a criatividade. 

 

Diante do exposto, cabe ressaltar que a literatura é um dos pilares da sociedade atuando 

tanto no desenvolvimento da linguagem oral e da escrita, como no desenvolvimento 

pessoal, emocional e social dos discentes preparando-os para serem cidadãos 

democráticos e críticos.
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