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 Este tema propõe realizar diretamente aos professores 

da educação infantil a importância que a leitura traz para 

o processo de ensino e aprendizagem e na formação de 

leitores nos anos iniciais, professores estes que estão 

preocupados em criar oportunidades de um ensino mais 

significativo para os alunos.  

 É preciso que os professores usem estratégias na 

prática pedagógica para auxiliar no funcionamento do 

sistema da leitura, fortalecendo hábitos que ainda está em 

formação na vida da criança. 

 Uma criança que ouve e lê histórias, desenvolve o 

senso crítico se tornando formadora de opinião indo mais 

além nas suas competências básicas podendo ajudar a elas 

a terem conceitos habilidades de conhecimento e a sua 

participação como sujeito de suas histórias.  
  

 O presente trabalho é desenvolvido com pesquisas 

bibliográficas embasada em artigos que buscam descrever 

a utilização da literatura infantil no processo de 

formadores de leitores. Estabelecer conceitos da 

importância que o educador leitor exerce na vida do 

aluno. 

 A leitura infantil contribui para o processo de 

socialização das crianças, da percepção que elas fazem do 

mundo a sua volta fatores esses positivos para o processo 

de aprendizagem que estimulam o desenvolvimento de 

habilidades básicas e aquisição de novos conhecimentos. 

 A literatura é uma fonte de estímulos ao 

desenvolvimento cognitivo, social e afetivo da criança e 

também uma forma de auto expressão. 
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 A literatura infantil surgiu quando houve a 

necessidade de repassar diversos acontecimentos e 

conceitos para os mais jovens. Mas no início essas 

histórias eram contadas verbalmente, dessa maneira 

transmitindo suas heranças culturais. 

 No Brasil os primeiros livros voltados para o público 

infantil começaram a ser publicados em meados do século 

XVIII. O educador Carlos Jansen foi um dos primeiros 

escritores que se propôs a adaptar e traduzir diversos 

clássicos europeus destinados para o público infantil. 

 Entretanto foi somente a partir do século XIX que a 

literatura infantil brasileira despontou, foi quando 

sentiram uma grande necessidade de criar histórias 

literárias que fossem voltadas para a realidade nacional e 

com uma finalidade educativa, mas que também 

priorizasse as necessidades das crianças, suprindo assim o 

lado fantasioso que cada criança tem.  

 Mas foi através das obras de Monteiro Lobato que em 

1921 publicou “Narizinho Arrebitado” se tornando 

memorável com os personagens “O Sitio do Pica Pau 

Amarelo”. A partir das publicações de Monteiro Lobato a 

literatura brasileira passou por uma grande revolução e de 

fato foi quando o gênero infantil passou a ter um lugar de 

destaque. 

 De acordo a pesquisa elaborada nesse projeto a 

utilização da literatura infantil para formação de leitores, 

ficou evidente que a literatura infantil contribuí para 

estimular o desenvolvimento ético, intelectual, social e 

cognitivo e fator importante na formação da criança como 

leitor. 

CONCLUSÃO 

REFERÊNCIAS 

 Analisar o papel que o ensino da literatura exerce no 

ciclo da alfabetização e na formação humana. 
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A Literatura Infantil utilizada de modo adequado, é um 

instrumento de suma importância na construção do 

conhecimento do educando, fazendo com que ele desperte 

para o mundo da leitura não só como um ato de 

aprendizagem significativa, mas também como uma 

atividade prazerosa. Além do prazer de entrar em um 

mundo imaginário, a literatura iniciada na infância pode 

ser a chave para um bom aprendizado escolar. O contato 

das crianças com os livros e as histórias são essências.  


