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Resumo  
Este trabalho trata-se de um pré-projeto de TCC, construído por meio da disciplina 
de pesquisa educacional e participação no Projeto de pesquisa Mediação 
pedagógica da leitura nas bibliotecas escolares da rede municipal de ensino de 
Londrina, tem como objetivo discutir as contribuições da literatura infantil para a 
formação da criança no período de alfabetização. Trata-se de um trabalho de 
natureza bibliográfica que visa compreender essa temática. Para isso, inicialmente, 
a pesquisa buscará compreender as especificidades da literatura infantil e da criança 
nesta faixa etária. A seleção da temática foi impulsionada por meio da observação 
pessoal da prática dos docentes no dia a dia das instituições públicas e privadas 
onde realizei estágios e atividades remuneradas. Lá me deparei com profissionais 
sem entendimento da importância da literatura infantil na vida e formação dos 
indivíduos e utilizando esse recurso de forma didatizante ou como “passatempo”. 
Por conta disso, acredito que esta discussão é indispensável no campo da formação 
dos futuros profissionais e na formação continuada dos que atuam, portanto busca-
se evidenciar práticas e situações que envolvam a literatura infantil na formação da 
criança de modo que possam auxiliar na reflexão profissional do pedagogo acerca 
da utilização deste recurso na melhoria da qualidade da alfabetização e formação 
dos leitores no Brasil. Em relação aos resultados, espera-se fazer compreender e 
evidenciar que as escolas necessitam de ações conjuntas com todos os indivíduos e 
órgãos, além da família e comunidade para que seja possível um projeto que vise à 
formação de leitor no período de alfabetização. 
 
Palavras-chave: Literatura Infantil; Alfabetização; Formação de leitor. 
 

Introdução  
 

No referido trabalho será apresentado uma breve discussão sobre 

as contribuições da literatura infantil no período de alfabetização, temática que 

surgiu de um apreço pessoal pela literatura infantil e por meio da observação 

realizada durante os estágios da graduação e os trabalhos em escolas públicas e 

privadas. Assim, essa temática tornou-se o ponto de partida para estruturar o projeto 

para o TCC.  

Para realizar esta discussão utilizo Abramovich (1997) com o intuito 

de demonstrar o que é a literatura infantil e suas especificidades desde a primeira 
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infância, visto que a leitura é importante para o desenvolvimento da criança desde a 

sua gestação na barriga da mãe, pois quanto mais familiarizada com a leitura a 

criança estiver, mais prazeroso e significativo será o processo de apropriação da 

cultura letrada, levando em consideração que a criança nasce com uma única 

capacidade, a de criar capacidades, por isso, é imprescindível o papel da família na 

estimulação através das histórias.  

Quando se fala das escolas, este papel deve ser ainda mais ativo 

por parte de toda a equipe pedagógica, sempre pensado com intencionalidade, pois 

chegando na idade da atividade de estudo que é onde, segundo a teoria Histórico 

Cultural de Vygotsky a alfabetização irá se iniciar, utilizarei como base Clarindo e 

Miller (2016), que apontam que neste período as crianças dificilmente buscam novos 

conhecimentos sozinhos, eles precisam que a escola e seus espaços sejam 

atrativos e despertem o interesse dos mesmo pelo mundo da literatura infantil, 

precisam ser ensinados a gostar e valorizar este material.  

Casando com esses pressupostos, utilizarei os autores Silva (2015), 

Oliveira e Zaccarelli Tavares (2018), Silva e Arena (2012) que discutem a temática e 

apresentam estratégias como a criação de um projeto coletivo de toda a estrutura da 

escola para que se cumpra um plano de valorização da literatura infantil e não 

deixem os professores presos na preocupação excessiva com a fonética e com a 

decodificação das letras, sem atribuir real sentido a esse material que possibilita a 

exploração de sentimentos, reações, imaginação e uma maior capacidade de 

interpretação de todas as situações da vida. Entretanto, se não for pensado e 

cumprido por todas as instâncias, pode ser que encontremos ainda professores 

dentro das escolas utilizando o material de forma didatizante, focando somente nas 

notas e nos aspectos grafofônicos da leitura. 

Em contrapartida, se o projeto for bem estruturado e cumprido, as 

contribuições na vida dessas crianças serão reais, não somente no processo de 

alfabetização e na formação do leitor, mas na melhoria da educação do Brasil e na 

qualidade de vida das pessoas, que por conta de não lerem com clareza ou 

interpretarem o que lhes é proposto com dificuldade significativas, as quais refletem 

na realidade do pais. 
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Metodologia  

 

A metodologia para a construção do projeto foi a partir de uma 

pesquisa exploratória que de acordo com Groppo e Martins (2007, p.22):  

 

[...] consiste no ato de levantar as informações disponíveis sobre 
aquilo que o pesquisador julga que poderá ser seu tema de pesquisa 
[...] se bem feita, a pesquisa exploratória concede ao pesquisador 
condições para bem definir seu tema e dele ter uma noção 
preliminar, algo extremamente importante para se planejar os 
próximos passos da pesquisa.  
 

Sendo assim, fez-se necessário antes de tudo coletar informações 

sobre o tema, em pesquisas na internet, em revistas científicas e nas bibliotecas 

online das Universidades e para que essas pesquisas não fossem apenas um 

acúmulo de informações coletadas, foram utilizadas fichas, a fim de que se 

anotassem os dados para serem usados posteriormente.    

Após a pesquisa exploratória, definiu-se a abordagem para 

prosseguir com o trabalho, sendo assim, a abordagem adotada foi a pesquisa 

qualitativa pois 

 

Na pesquisa qualitativa, o cientista é ao mesmo tempo o sujeito e o 
objeto de suas pesquisas. O desenvolvimento da pesquisa é 
imprevisível. O conhecimento do pesquisador é parcial e limitado. O 
objetivo da amostra é de produzir informações aprofundadas e 
ilustrativas: seja ela pequena ou grande, o que importa é que ela seja 
capaz de produzir novas informações (DESLAURIERS, 1991, p. 58).  
 

Ou seja, com essa abordagem, objetiva-se discutir por meio das 

leituras a realidade das escolas em relação à utilização da literatura infantil, visando 

às contribuições que auxiliem os professores desta etapa a elaborar novos meios, 

mais eficazes e significativos de trabalhar com a literatura infantil no período de 

alfabetização. 

Para que seja possível atingir os objetivos estabelecidos, essa 

pesquisa pretende utilizar de fichamentos, o qual de acordo com Medeiros (2006) 

pode ser entendido como sendo o ato através do qual se registra os estudos de 

uma obra ou texto, em fichas ou em folhas de papel. Ou seja, além de realizar a 
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leitura dos textos, devem-se registrar as partes mais importantes e significativas 

daquele material, as quais possam ser utilizadas posteriormente. 

Portanto, Chatt (2010, p. 1) enfatiza que nesse contexto, o 

fichamento pode ser considerado: 

 

[...] uma maneira excelente de manter um registro de tudo que se 
lê. Após a confecção de um bom fichamento de um texto, ou livro, 
nunca mais será preciso recorrer ao original novamente, o que trará 
ganho de tempo. Além disso, o fichamento facilita a execução dos 
trabalhos acadêmicos e a assimilação dos conteúdos estudados. 
 

Ao fim das pesquisas, leituras e fichamentos, faz-se necessário 

sistematizar os resultados obtidos , neste sentido, Moroz e Gianfaldoni (2002) “[...] 

destacam que este é o momento de tornar os dados inteligíveis, isto significa 

organizá-los de forma a propor uma explicação adequada àquilo que se quer 

investigar”; em decorrência disso pretende-se utilizar a técnica de argumentações, 

ou seja, ir construindo, no corpo do texto, argumentações de onde se chegou com 

as pesquisas e o que foi possível construir de colaborações sobre o tema 

pesquisado, apresentado nas seções de introdução, resultados e discussão e na 

conclusão do trabalho. 

 

Resultados e Discussão  

 

A criança na idade da alfabetização se encontra, de acordo com a 

teoria Histórico Cultural, na atividade de estudo, a qual de acordo com Clarindo e 

Miller (2016, p.265): 

 

Como qualquer atividade a de estudo não se dá mecanicamente; 
realiza-se quando a criança sente a necessidade de se apropriar dos 
conhecimentos teóricos, como resposta a alguma exigência. Se não 
existe essa condição e a consequente busca do objeto que a 
satisfaça e seu encontro, não aparece o motivo para agir, e a 
atividade não surge, não acontece e não se efetiva. 

 

Ou seja, é preciso que o educador crie nas crianças a necessidade 

de procurarem a literatura por gosto e apreço e não como uma obrigação apenas 

para realizarem atividades ou como forma de castigo e passatempo. Se não existir 
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significado para a criança naquela atividade, ela não irá realizá-la com prazer e a 

literatura acabará perdendo seu encanto. 

Mas para que as atividades de valorização da literatura e formação 

do leitor sejam realizadas nas escolas é preciso um trabalho de toda a equipe como 

aponta Silva (2015, p. 487-488): 

 

Não existe poção milagrosa para formar leitores na escola, mas é 
necessário planejamento que estruture e apoie o trabalho em todas 
as instâncias, ou seja, direção, coordenação pedagógica e 
professores articulando ações a fim de que os alunos cheguem à 
leitura. Isso parece simples, mas a escola ainda não tem conseguido 
unir essas forças em prol da formação de leitores, pois muitas vezes 
os encaminhamentos dados à leitura no âmbito escolar chegam a ser 
conflitantes entre os próprios pares. 
 

Para que essas ações aconteçam, primeiramente o educador 

precisa entender o seu papel nesse processo e saber como realizar esses 

momentos, necessita conhecer a sua turma e suas demandas para que esses 

momentos sejam significativos como aponta Abramovich (1997, p. 21): 

 

[...] é bom que quem esteja contando crie todo um clima de 
envolvimento, de encanto.... Que saiba dar as pausas, criar os 
intervalos, respeitar o tempo para o imaginário de cada criança 
construir seu cenário, visualizar seus monstros, criar seus dragões, 
adentrar pela casa, vestir a princesa, pensar na cara do padre, sentir 
o galope do cavalo, imaginar o tamanho do bandido e outras coisas 
mais. 

 

Seguindo ainda o pensamento de que a literatura infantil utilizada de 

maneira correta como nos exemplos citados acima traz muitos benefícios para o 

desenvolvimento da criança; outro processo que se beneficia muito com essa 

atividade é o da alfabetização, visto que a criança que tem contato com a literatura 

em seus ambientes de convívios sociais terá mais facilidade em lidar com a 

aprendizagem da linguagem escrita e na vida como nos mostra Queiroz e Tavares 

(2018, p. 142): 

 

[...] nota-se que com a alfabetização os processos cognitivos se 
tornam mais complexos, e que por isso as histórias contadas pelas 
sociedades se aprimoram com a alfabetização da população. Isso 
porque o processo cognitivo das sociedades se aprimora, permitindo 
construções mais elaboradas, baseadas em percepções e 

formulações mais complexas. 
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Porém, se o projeto não for pensando coletivamente e evidenciado 

no trabalho de todos os professores da instituição, pode ser que alguns acabem por 

utilizar a literatura infantil de forma didatizante, visto que ainda se encontra em 

vários ambientes escolares a preocupação apenas com provas e resultados como 

aponta Silva e Arena (2012, p.7): 

 

[...]. Pode-se inferir que a preocupação excessiva com a fonética e 
com a decodificação forma crianças ledoras e não leitoras. Em outras 
palavras, são crianças que apenas repetem ou pronunciam as 
palavras e frases que compõem um texto, mas que não conseguem 
compreendê-los e não participam dialogicamente do processo de 
significação da leitura pelas próprias condições educativas a que 
estão submetidas. 
 

Em suma, o aluno levara todo esse processo para sua vida, 

acadêmica, profissional e social, um leitor formado, nunca mais deixara de ler, pois 

desenvolveu gosto e apreço por esse processo e que agora faz sentido e tem 

significado em sua vida, proporcionando assim uma linguagem oral e escrita 

qualificada, que ajudara a melhorar o país onde mora. 

 

Conclusões  

 

Em suma, a pesquisa será desenvolvida na busca de explicitar os 

objetivos propostos, sendo capaz de caracterizar a criança que ingressa nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental e vai passar pelo período de alfabetização, como 

uma criança que precisa de estímulos do ambiente escolar, a fim de estimular o 

contato com a literatura infantil, como instrumento cultural para sua formação.  

Das leituras iniciais foi possível constatar que quando o estímulo 

vem desde os primeiros momentos da gestação, na primeira infância e não apenas 

na escola, a relação que a criança estabelece com o livro é diferente e, 

consequentemente, ela estará mais familiarizada no momento de alfabetização, visto 

que é a aproximação com a linguagem oral e escrita que vai despertar na criança o 

apreço pelos mesmos. 

Sendo assim, cabe ao professor, após uma elaboração de um 

projeto da escola que vise esses objetivos, realizar atividades que envolvam a 

criança com a leitura. Nesse contexto, é fundamental que os livros estejam 
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disponíveis para as crianças, que sejam contados sempre de maneira atrativa e que 

possibilite ao docente trabalhar com o texto, com atividades que valorizem a 

formação do leitor, ações possíveis que podem ser realizadas e que colaboram com 

a formação do indivíduo para a vida toda. 
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