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INTRODUÇÃO: 

A presente Iniciação Científica teve como intuito pesquisar a relação da literatura infantil com o 

processo de alfabetização inicial, buscando compreender como a literatura pode contribuir nesse momento 

do desenvolvimento das crianças e os modos pelos quais elas se envolvem com as leituras literárias, a 

partir da abordagem histórico-cultural de Vigotski.   

          Olhamos aqui para a literatura infantil como uma forma de linguagem, uma forma de interação, em 

que a criança participa ativamente e que possibilita o seu desenvolvimento. A leitura literária adquire, 

assim, um papel de extrema relevância, uma vez que por ela é possível vivenciar múltiplas relações, 

alargando nossa experiência e o conhecimento de mundo.   

          A leitura de literatura mostra-se, assim, de suma importância para o desenvolvimento da criança, 

desde a mais tenra idade, e suas atividades fazem parte de uma prática que se constitui socialmente em 

diversos espaços. Contudo, consideramos que a escola é um espaço privilegiado de aprendizagem e 

desenvolvimento humano, de veiculação de conhecimentos e de comportamentos sociais, ou seja, está 

nela implicada a formação de leitores. A partir disso, nesta pesquisa buscamos olhar para a literatura como 

mediadora do processo de desenvolvimento cultural (GUIMARÃES, 2017), a qual é capaz de provocar, 

potencializar e contribuir com a formação das crianças em fase inicial de alfabetização, tudo isso dado em 

um contexto escolar.   

  

METODOLOGIA: 

Como metodologia, iniciamos pelo levantamento e leitura do material bibliográfico que ancorou a 

perspectiva epistemológica da pesquisa buscando compreender os conceitos de alfabetização, 

desenvolvimento da criança, linguagem, leitura e escrita através da perspectiva histórico-cultural do 

desenvolvimento humano. Esse estudo explicitou a importância da leitura no espaço escolar para o 

processo inicial de alfabetização e escrita, o que percebemos, a partir das contribuições de Vigotski, que 
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só é possível através da interação com o outro, do convívio social e da mediação simbólica. Na revisão 

bibliográfica, foram levantados alguns autores que discorrem sobre a temática, dentre eles: Vigotsky 

(1929); Bakhtin (1997); Held (1980); Smolka (2016); Dias (2017). 

           Além da pesquisa bibliográfica, também realizamos a pesquisa de campo, com base em princípios 

da etnografia, para investigar as repercussões da leitura literária no processo de desenvolvimento infantil 

em um meio histórico-cultural específico, o contexto escolar. Em campo, acompanhamos o trabalho de 

uma professora de uma sala de 1º ano do ensino fundamental da rede pública municipal, no qual a 

professora já desenvolvia propostas de leitura literária com as crianças. Esta parte da pesquisa se deu com 

idas à escola para a leitura de livros de literatura e atividades que colocavam em destaque a forma escrita 

de linguagem. Com isso foi possível acompanhar os modos pelos quais as crianças recebem e se envolvem 

com a leitura do texto literário e o quanto isso ajuda no processo inicial de alfabetização.  

          As ações e interações das crianças entre si, com a professora e com os textos literários foram 

registradas em diários de campo e áudio gravações, o que viabilizou a transcrição das leituras dos textos, 

bem como dos diálogos entre as participantes em sala de aula. As análises realizadas pelo prisma da teoria 

histórico-cultural mostraram como a literatura, presente no cotidiano escolar, pode contribuir no processo 

de alfabetização, o quanto a literatura é mobilizadora da imaginação, criação, memória e emoções.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO:  

          Tomamos como pressuposto para a presente pesquisa a teoria histórico cultural de Vigotski, teoria 

na qual são destacadas as especificidades do homem, colocando sempre como foco os seus aspectos 

histórico, cultural e social. Para Vigotski, a natureza do homem tem origem social, ou seja, emerge nas e 

das relações sociais. Isto significa que a natureza psicológica da pessoa é o conjunto das relações sociais 

que são encarnadas no indivíduo, são internalizadas pelo sujeito tornando-se então função de sua 

personalidade. Sendo assim, a partir dessa perspectiva, o homem só se faz homem a partir do contato com 

outro. “Para nós, falar em processo externo significa falar social. Qualquer função psicológica superior foi 

externa – significa que ela foi social; antes de se tornar função, ela foi uma relação social entre duas 

pessoas”. (VIGOTSKY, 1929, p.24). 

Vigotski no início de seus estudos, procurou entender como o drama e a arte se relacionavam no 

desenvolvimento humano. Desde o começo de suas obras, o autor se interessou e procurou discorrer sobre 

o papel da arte no psiquismo humano e como a mesma está diretamente ligada às emoções que por ela são 

despertadas. Vigotski define a arte como uma espécie de sentimento social que é prolongado: defende que 

a arte é a “técnica social dos sentimentos [...] é o social em nós” (VIGOTSKI, 1999, p.3 IN MAGIOLINO, 

2020 p.139).  
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No prefácio do livro Educação Estética, na página 18 a arte é definida para Vigotski como a 

“técnica social dos sentimentos”. Ao vivenciar uma obra de arte, no nosso caso a leitura e a escuta os 

livros de literatura, a criança não vivencia apenas aquela história e experimenta emoções que são 

particulares, mas há uma generalização dos afetos, um alargamento da experiência socialmente 

compartilhada. Sendo assim, consideramos os livros de literatura como uma forma de arte, sendo eles uma 

maneira da criança compreender e significar o mundo ao seu redor, além de o mesmo despertar também a 

imaginação e criação.  

A partir da teoria de Vigotski, passamos a considerar os livros de literatura infantil como arte 

literária, os quais, independente do contexto histórico e das gerações, é capaz de mobilizar a imaginação 

e a capacidade de criação nas crianças. Buscamos a partir do levantamento bibliográfico o adentramento 

na questão da literatura como arte e em como podemos entender o papel da mesma relacionado à educação, 

colocando-a como centro da atividade educativa.  

Em nossa pesquisa de campo, pudemos vivenciar esse processo da literatura infantil enquanto 

mobilizadora da imaginação das crianças, participando ativamente do trabalho realizado no contexto 

escolar. Pudemos vivenciar e analisar a relação da literatura em dois contextos, o virtual e o presencial. 

No início de nossa pesquisa, por conta da pandemia da Covid-19, realizamos a leitura para as crianças por 

chamadas de vídeos. Foi algo novo e um tanto desafiador, conseguir chamar atenção das crianças através 

de uma telinha, mas os resultados foram muito positivos, e mesmo não estando com eles presencialmente, 

pudemos perceber as repercussões da leitura e da literatura no processo de escolarização. Em um segundo 

momento, com a “flexibilização” da pandemia, foi possível ir presencialmente à escola, o que mudou 

muito as formas de interações e os modos de realização das leituras. A participação presencial possibilitou 

acompanharmos e observarmos mais de perto o potencial da literatura no processo da alfabetização, 

tornando esse processo mais visível analiticamente.  

Por esse motivo, assim como vemos a literatura enquanto arte que é capaz de despertar a 

imaginação e o processo de criação nas crianças, pudemos encontrar indicadores de como a contação de 

histórias literárias é capaz de auxiliar a criança em seu processo de alfabetização inicial, de como a 

literatura ajuda a criança a fazer sentido da forma escrita de linguagem nessa etapa.  

Durante a pesquisa empírica, nas idas à escola, realizamos primeiramente um levantamento dos 

livros que as crianças mais gostam e que queriam que fossem lidos durante a pesquisa, e como resposta 

obtivemos livros como: Princesas e Príncipes, os três porquinhos, Pequena Sereia, Branca de Neve, 

Chapeuzinho Vermelho, Animais, Rimas, Futebol, Homem das Cavernas, Arco-íris, Jesus...

 Pudemos perceber a partir desse levantamento o quanto os contos de fadas estão enraizados na 

infância, o quanto eles são referência para as crianças, e que muitas vezes eles só conhecem essas histórias 

por serem mais tradicionais. Além dos contos de fadas, observamos que foram citados temas que vinham 

sendo trabalhados com eles em sala de aula como homem das cavernas e o arco-íris que por sinal é o nome 
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da turma, o que nos mostra como os conteúdos também despertam nas crianças a curiosidade pela leitura 

e por saber mais. Um outro tema citado foi Jesus, com isso também pudemos ver o quanto a cultura cristã 

é presente na vida das crianças, quando perguntamos que tipo de livros eles tinham em casa, alguns citaram 

a bíblia, sendo muito comum para eles no meio em que vivem.  

Também perguntamos às crianças o que é a imaginação para elas, e dentre as respostas ouvimos: 

“É a cabeça”; “É o cérebro”, “É o que faz a gente sonhar”... Em seguida, foi perguntado para elas porque 

gostam de livros de história e uma das alunas nos respondeu “porque ela solta a imaginação pra gente 

imaginar”, “Dá pra gente aprender a ler e escrever”. Essas respostas das crianças, em um dos primeiros 

dias das idas à escola, mobilizaram nossa reflexão sobre a teoria e a pesquisa em relação à literatura, aos 

processos de imaginação e criação, à função social da escola, ao potencial dos textos literários no processo 

inicial da escrita/alfabetização.  

Ao longo da pesquisa, trabalhamos com diversos livros de literatura e procuramos explorar com as 

crianças o conhecimento e as possibilidades da forma escrita de linguagem, desde as conversas sobre o 

livro e as letras até a produção escrita de um pequeno texto sobre o livro que eles mais gostaram.   

 

CONCLUSÕES: 

Concluímos que a criança ao ter contato com a arte através dos livros de literatura, através das 

contações de histórias, acaba adquirindo um modo particular de vivenciar o mundo e suas relações, tendo 

então uma maneira de compreender e significar o mundo ao seu redor. Vigotski mesmo nos fala que olhar 

para a literatura enquanto arte é colaborar para os processos de imaginação das crianças, pois, ao criarem 

imagens a partir das histórias contadas são levadas a outros mundos e outras vidas que não são a nossa, 

são levadas a muitas vezes significar a si e o mundo ao seu redor, a significar também e preencher muitas 

coisas do seu psíquico, pois, como já falamos anteriormente, a arte suscita e desperta emoções no homem. 

Segundo Moreira e Silva (2020), “Mesmo sem encher a barriga, a arte preenche determinadas 

necessidades humanas psíquicas que, obviamente, não são supridas pela comida ou falta dela.” 

(MOREIRA.SILVA,2020, p.45). 

Além disso, em toda nossa pesquisa pudemos vivenciar de perto esse processo da literatura como 

uma fonte de desenvolvimento (VIGOTSKI,2018) no processo inicial de alfabetização, e para além disso, 

observamos o quanto a literatura é capaz de convocar as crianças para a ampliação do conhecimento do 

mundo, a mesma é mobilizadora das funções superiores e percebemos o como ela também trabalha com a 

imaginação, emoção e memória, sendo as três em conjunto que nos levaram a ver como a simples contação 

de história está inteiramente ligada ao processo de desenvolvimento cultural da criança. 

          Em suma, podemos concluir que 1. mais do que facilitadora ou auxiliadora no desenvolvimento 

infantil, a literatura provoca e impulsiona o processo de alfabetização, viabilizando a generalização dos 
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afetos e ampliando o conhecimento do mundo; 2. que o trabalho com a literatura infantil não deve ser 

olhado exclusivamente pelo lado cognitivo e mecânico no contexto escolar, mas precisa ser compreendido 

como um processo que envolve emoções e afetos, possibilitando a elaboração de novos sentidos das ações 

e relações humanas; 3. que as crianças, enquanto participantes ativas na escuta e na relação com os textos 

literários, não só se apropriam de ideias e valores, mas trabalham a imaginação e realizam atividade 

criadora; 4. que a escola enquanto instituição social, pode ser lócus por excelência da criação literária 

enquanto lócus de alfabetização das crianças. 
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