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RESUMO 
 
 

Este trabalho resgata um pouco da história da Literatura Infantil e Infanto Juvenil e dos caminhos 

trilhados por esse gênero até consolidar-se na escola como recurso didático, ressaltando a 

necessidade de firmar-se como obra literária. A Literatura Infantil e Infanto Juvenil são fontes 

enriquecedoras de conhecimentos e informações, e oferece um método prazeroso e lúdico para 

que as crianças possam enveredar no mundo da leitura. Evidenciou-se nesta pesquisa o quanto a 

literatura infantil e Infanto Juvenil estão presente na sala de aula e como podem ser grandes 

aliadas no processo de aquisição da leitura. Sabe-se que as crianças são fascinadas por histórias e 

que essas favorecem seu desenvolvimento cognitivo, intelectual, emocional e social. Buscou-se 

aqui confirmar a necessidade da presença da literatura infantil e Infanto Juvenil no cotidiano 

escolar como forma de transformação social. Outros aspectos levantados foram as diversas 

formas de trabalho com a literatura e possíveis recursos. Através da pesquisa bibliográfica 

constatou-se que a leitura proporciona ao leitor aprimorar seu caráter, sua personalidade, sua 

criatividade, imaginação e futuramente tornar-se um leitor crítico, apto a exercer sua cidadania, 

consciente da realidade social em que está inserido e das possibilidades de transformá-la.  

 

Palavras-chaves: Literatura Infantil, Leitura, Formação de leitores críticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

RESUMEN 
 
 
 
 
Este trabajo rescata un poco de la historia de la Literatura Infantil e Infanto Juvenil y de los 

caminos trillados por ese género hasta consolidarse en la escuela como recurso didáctico, 

resaltando la necesidad de firmarse como obra literaria. La Literatura Infantil e Infanto Juvenil 

son fuentes enriquecedoras de conocimientos e informaciones, y ofrece un método placentero y 

lúdico para que los niños puedan emprender en el mundo de la lectura. Se evidenció en esta 

investigación cuánto la literatura infantil e Infanto Juvenil están presentes en el aula y cómo 

pueden ser grandes aliadas en el proceso de adquisición de la lectura. Se sabe que los niños están 

fascinados por historias y que éstas favorecen su desarrollo cognitivo, intelectual, emocional y 

social. Se buscó aquí confirmar la necesidad de la presencia de la literatura infantil e Infanto 

Juvenil en el cotidiano escolar como forma de transformación social. Otros aspectos planteados 

fueron las diversas formas de trabajo con la literatura y posibles recursos. A través de la 

investigación bibliográfica se constató que la lectura proporciona al lector perfeccionar su 

carácter, su personalidad, su creatividad, imaginación y en el futuro convertirse en un lector 

crítico, apto para ejercer su ciudadanía, consciente de la realidad social en que está inserto y de 

las posibilidades de transformarla. 

 

Palabras claves: Literatura Infantil, Lectura, Formación de lectores críticos. 
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1 INTRODUÇÃO 

A maior inquietação e vontade de pesquisar acerca desse tema, surgiu por acreditarmos 

na importância de formar o leitor desde a primeira infância dentro de práticas de leitura que 

tenham sentido e significado para a criança. Se pensarmos no ato de ler, podemos incluir nesta 

atividade, todos os tipos de gêneros discursivos, como um ato primordial na constituição do 

senso  crítico, estético e informativo de um sujeito, não podemos deixar de pensar como e qual 

leitura poderá atender a tais expectativas formativas. A propósito disso, é notável, no entanto, 

certos disparates quanto aos encaminhamentos que a escola dá à leitura, basta para isso analisar-

se como o ato da leitura vem sendo conduzido e praticado no ambiente escola: são enquadrados 

num sistema repetitivo de títulos escolhidos pelo próprio professor e com abordagens que nem 

sempre atendem ou correspondem ao interesse dos alunos, muito difícil de proporcionar 

primeiramente, uma leitura de deleite ao aluno, que desperte o gosto pela leitura. Partimos do 

pressuposto de que se apresentarmos as crianças, desde a educação infantil, os diversos textos 

literários, possibilitaremos vivências com a brincadeira, o prazer da palavra, da fruição e o 

envolvimento afetivo. E para formarmos crianças leitoras, compreendemos que é de suma 

importância ser trabalhado desde que a ela nasce às bases necessárias para a apropriação de um 

instrumento que é cultural e complexo – a escrita.  Mas, sabe-se que, na maioria das vezes, esse 

trabalho é norteado pelas diretrizes de interpretação e trabalho pedagógico que impõe um 

material de uso continuo no espaço escolar: o livro didático. Nele, as relações com os textos são 

muitas vezes estanques e igualmente desestimulante, incapazes de favorecer o pensamento 

crítico e a reflexão sobre o ser e o mundo, em especial não permite que o mesmo faça a relação 

dessas informações com a sua vivencia de mundo. Porém, em contraposição a um número 

crescente de novos títulos nas prateleiras, o número de jovens leitores não cresce como deveria, 

pois embora seja óbvio que tenha ocorrido um aumento de leitores no Brasil, esse número não 

comprova o interesse pela leitura e sim demonstra o crescimento dentro da leitura na 

alfabetização, não sendo indício de um interesse real por livros, (ZILBERMAN, 1982. P.7). 

Assim, finalizado o processo escolar e a seguint  obrig tori         “l r” pou os s o os 

indivíduos que ainda o fazem por estímulo próprio, devido que lá na educação infantil, a criança 

não foi motivada a ouvir histórias e consequentemente a ler e ainda nota-se que, entre esses, 

muitos dos livros escolhidos quase nenhum têm a ver com a realidade da criança, estão mais 

objetivados em trabalhar leituras que irão ser trabalhadas na escola, ou seja, os de literatura 
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canônica, obras consagradas pelo mundo adulto, ou seja, o interesse e conhecimento dos jovens 

não ultrapassa as indicações trabalhadas no âmbito escolar. 

Nesse sentido é evidente e considerável que um dos papéis da escola e do livro 

didático, tido como o seu principal instrumentos norteador, é aproximar os jovens estudantes do 

conhecimento e da arte, promovendo com esse encontro além da formação de cidadãos mais 

conscientes, críticos, reflexivos e preparados para a vida. Essas são, portanto, algumas das 

questões que permeiam o trabalho com a literatura especialmente, a de obras literárias, dado o 

fato de que esse não é o único gênero discursivo contemplado na escola entre o publico infanto 

juvenil. Dessa forma seria, então, esse trabalho pedagógico, um trabalho vazio, sem sentido e 

nenhum valor, apesar das inúmeras reflexões a respeito entre os profissionais da área? Por que, 

o constante desinteresse por parte dos alunos? O que parece é que a literatura, como vem sendo 

abordada, não alcança a real importância na vida do sujeito, por que ler e para que ler? Existe 

um real sentido para fazê-lo e, se existe por que é tão difícil demonstrar isso ao jovem leitor? A 

escola conhece o seu publico, sabem de seus interesses, características e expectativas? E não 

seria esse o primeiro questionamento a ser feito antes de se encaminhar qualquer trabalho com 

leitura? Estes são alguns questionamentos que parecem pertinentes de serem feitos. É possível 

que estes possam servir como um norte para pensar em como a leitura imposta no ambiente 

escolar não promove estimulo nem interesse a prática pela leitura, formando assim, verdadeiros 

leitores. Esses questionamentos mesmo sendo essenciais, não são novidades, infelizmente o fato 

posto tem sido recorrente ao longo das ultimas décadas: a literatura na escola vem sempre como 

uma situação secundária, o que deveria ser de grande relevância, pois é notório, que somente 

através da leitura que a criança cria novos conceitos, conhecimentos os quais mudam atitudes e 

comportamentos, mas, no entanto, muitos dos docentes procuram apenas suprir aos interesses 

imediatistas do processo do vestibular. Desse modo, o trabalho com os textos literários, sua 

leitura e compreensão tornou-se um desafio para os professores. Como resgatar o interesse dos 

alunos pela leitura? O que ler e como ler? Uma hipótese seria repensar a abordagem da 

literatura hoje, estudando-a enquanto fato social, analisar a recepção e os modos de 

interpretação dos textos literários. 

No entanto há algum tempo tem sido foco de estudos e produções acadêmico-

pedagógicas questões que tratem de metodologias renovadoras, entre crianças e adolescentes, 

quanto a pratica da leitura. Essas reflexões tem tido como intuito, especialmente, pensar a 

leitura como ferramenta possível de ser aplicada no dia a dia, sem ser uma situação 

programada, repetitiva e monótona que transforma o interlocutor no sujeito passivo da situação, 

onde os estudos e as pesquisas ditam que os rumos de uma nova educação, em todos os níveis, 
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indicam que o sujeito escolar, deve ser reconhecido em sua essência, história e cultura, é 

importante resgatar algumas discussões que tratem de que diretrizes sociais promovam tais 

reflexões. 

Desse modo, o objetivo principal desta pesquisa é conhecer e compreender a prática da 

literatura no processo de formação do leitor dos anos finais do Ensino Fundamental de nove a, 

discutir a importância da leitura, as características do ato de ler e o papel do professor na 

formação do leitor crítico, caracterizar a pratica da leitura infanto juvenil no ambiente escolar e 

a importância de se ter um espaço a ela destinado e ainda expor as análises e as observações 

realizadas no âmbito nos nas escolas do campo.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Desde o inicio dos tempos o homem sente uma necessidade natural de expressar seus 

pensamentos por meio de imagens ou símbolos. Dessa necessidade surgiram as historias 

intimamente ligadas a sabedoria popular, e com isso veio o habito de buscar uma explicação ou 

um motivo para os fatos que acontecem e disso se tirar ensinamento útil. E desde essa época as 

pessoas se reuniam para narrar, por exemplo, a origem do mundo, representados por heróis que 

personificam o sistema de valores que norteiam o mundo cultural, tornando a vida em sociedade 

mais significativa. 

Com o passar do tempo, o homem passa conceituar tais histórias como arte literária. 

“ it r tur  é    xpr ss o    certa concepção da realidade interior ou exterior do artista, fruto de 

su   xp ri n i  p sso l, tr nsmitin o  ssim um  onh  im nto in ivi u l   ss  r  li    ” 

(TUFANO, 1948, p. 10). Ou seja, a função atribuída às narrativas muda de acordo com a 

evolução da sociedade. A sociedade está em constantes mudanças, e com ela as necessidades, 

interesses e interpretações da realidade. 

A literatura infantil iniciou sua trajetória com as mudanças da estrutura familiar, onde a 

família não matinha mais seu foco no parentesco de uma forma geral, mas começou a priorizar a 

privacidade familiar e impedindo que os seus parentes distantes participasse dos planos 

familiares individuais. Regina Zilberman (1987) coloca:  

Antes da constituição deste modelo familiar burguês, inexistia uma consideração 

especial para com a infância. Esta faixa etária não era percebida como um tempo 

diferente, nem o mundo da criança como um espaço separado. Pequenos e grandes 

compartilhavam dos mesmos eventos, porém nenhum laço amoroso especial os 

aproximava. A nova valorização da infância gerou maior união familiar, mas 

igualmente os meios de controle do desenvolvimento intelectual da criança e a 

manipulação de suas emoções. Literatura infantil e escola, inventada a primeira e 

reformada a segunda são convocadas para cumprir esta missão. (ZILBERMAN, 1987, 

P.13).  

Com o término do feudalismo, iniciou-se um novo modelo de estrutura familiar, modelo 

voltado a preservar os filhos e o carinho afetivo. Os laços familiares obrigatórios começam a ser 

desfeitos, e os olhares começam a se voltar para os mais próximos, desvinculando as dividas e os 

favorecimentos. Com a centralização do poder politico a rivalidade que existia na nobreza feudal 

foi minimizada, gerando assim grandes valores familiares dando uma visão de união familiar e 

enfatizando o afeto interno, a solidariedade entre seus parentes, construindo uma identidade 

familiar com direitos à privacidade valorizando a nova visão de infância.  

Essa visão passou a ver a criança de maneira especial, inserida no meio familiar que visa 

responsabilidade no crescimento dos filhos para que atinjam a idade adulta de forma saudável, e 
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com isso nova olhares e expectativas no desenvolvimento intelectual dos filhos e controle de 

suas emoções. Nesse novo objetivo se une escola e literatura infantil para alcançar êxito nessa 

nova missão, de propor textos voltados para as crianças. 

Nesse intuito a escola e a literatura infantil se unem para tentar alcançar o resultado 

esperado na missão de propor textos voltados para as crianças e jovens. Vários educadores 

começam a criar obras literárias que mostrem a união entre a pedagogia e a literatura infantil. Os 

primeiros escritos seguiam uma linha educacional que pretendia dominar a criança, então surge 

na Europa uma nova preocupação, como se criar uma literatura adequada a cada faixa etária, por 

que os testos criados naquela época eram mais informativos e formativos, enquanto a procura de 

uma literatura adequada para a infância e juventude, observam duas tendências bem próximas 

das existentes: dos clássicos com novas adaptações do folclore e dos contos de fadas, porem 

ainda não voltado especificamente para a infância segundo Zilberman (1987). 

As obras literária se tornaram universais, e em cada lugar varias propostas foram 

voltadas para a literatura infantil. Importantes autores se destacavam: Andersen, Carlos Collodi, 

Amicis, Lewis Carrol, J.M.Barrie, Mark Twain, Charles Dickens, Ferenc Molnar. Porem muitas 

obras ficaram em situação de duvidas, por que obras adultos eram lidas para as crianças. 

Andrade citado por Cunha (1983) ressalta que a origem da literatura infantil foi traçada em uma 

pratica que leva a muitas duvidas, mas esse universo da literatura existe e traça suas próprias 

características particulares. 

Aos poucos a literatura vai sendo apropriada pela escola e passa a contribuir para a 

formação do individuo. Assim, desde seu início, a escola é influenciada por ideias moralistas, 

tendo por objetivo apresentar e recomendar a crenças de boa conduta aos educandos, afastando-

os dos maus ensinamentos. 

Não há dúvida de que a literatura infantil favoreça o processo ensino-aprendizagem, 

contudo os textos literários são utilizados em sala de aula, quase que de maneira muito tímida, e 

não tem trazido resultados relevantes no desenvolvimento das competências e habilidades. Esta 

pesquisa também pretende analisar os fatores que influenciam no pouco uso da literatura infantil 

em sala de aula, como prática pedagógica na formação do leitor crítico e autônomo. Reconhecer 

a importância da literatura infantil e incentivar a formação do hábito de leitura na idade em que 

todos os hábitos se formam, isto é, na infância. 

Neste sentido, a literatura infantil, é um caminho que leva a criança a desenvolver a 

imaginação, emoções e sentimentos de forma prazerosa e significativa. O presente estudo inicia 

com um breve histórico da literatura infantil, apresenta conceitos que enfoca a importância de 

ouvir histórias e do contato da criança desde   o livro e finalmente esboça algumas estratégias 
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para desenvolver o hábito de ler. Diante disso, a escola busca conhecer e desenvolver na criança 

a competências da leitura e da escrita e como a literatura infantil pode influenciar de maneira 

positiva neste processo, a literatura infantil aborda um instrumento motivador e desafiador, ela é 

capaz de transformar o individuo em um sujeito ativo, responsável pela sua aprendizagem, que 

sabe compreender o contexto em que vive e modifica-lo de acordo com sua necessidade. Ela é 

fundamental para aquisição de conhecimentos, recreação, informação e interação necessária ao 

ato de ler. De acordo com as ideias acima, percebe-se a necessidade da aplicação coerente de 

atividades que despertem o prazer de ler, segundo Paulo Freire que defende a importância no ato 

de ler desenvolvendo assim o conhecimento de mundo para as crianças, o que deve estar 

presente diariamente na vida das crianças, bons livros poderão ser presentes e grandes fontes de 

prazer e conhecimento.  

A literatura infantil e infanto-juvenil é, por essência, a porta de entrada ao mundo da 

leitura e da literatura, cuja compreensão consideramos a substância mais apurada do processo de 

leitura. O acesso a elas garantem ao futuro leitor uma experiência que conduz ao processo 

crítico da leitura em níveis profundos, oportunizando lhe uma integração ao mundo elitizado 

daqueles que dominam um dos mais complexos processos psicolinguísticos requeridos em 

nosso cotidiano. Nesta pesquisa procuramos discutir como este processo de iniciação à leitura e 

a literatura, por meio da aproximação e exploração do universo literário infantil e infanto-

juvenil, é fator determinante para as experiências leitoras da vida adulta. Ancorados nos estudos 

que consideram a leitura como um processo complexo, que envolve muito mais do que a 

decodificação dos signos linguísticos, buscamos refletir sobre o papel da escola e do professor, 

da família e dos pais, neste processo de formação ao leitor. 

É consenso entre diversos estudiosos que as literaturas infantis e infanto-juvenis tem um 

papel relevante no desenvolvimento intelectual de crianças e jovens, porém, nem sempre isso 

foi seriamente considerado. Antes do século XVIII, a literatura infantil era restrita a poucos. 

Somente crianças integrantes das classes mais elevadas podiam ter acesso aos clássicos da 

literatura, cabendo às crianças das classes populares o contato com uma literatura rudimentar, de 

tradição oral, difundida pelos mais velhos e não fazia distinção do universo adulto em relação ao 

infantil, já que as crianças eram vistas não como crianças e sim, como pequenos indivíduos. 

A história da literatura infantil tem relativamente poucos capítulos. Começa a delinear-

se no início do século XVIII, quando a criança pelo que deveria passa a ser considerada um ser 

diferente do adulto, com necessidades e características próprias, pelo que deveria distanciar-se 

da vida dos mais velhos e receber uma educação especial, que a preparasse para a vida adulta. 

(Cunha, 1999, p22). 
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As fases da vida humana que compreendem a infância e a adolescência são etapas mais 

importantes e significativas do desenvolvimento humano. Para Piaget (1896-1980 apud DOLLE 

(1978), o desenvolvimento cognitivo classifica-se em quatro etapas e comprova que os seres 

humanos passam por uma série de mudanças previsíveis e ordenadas, ou seja, em geral, todos os 

indivíduos vivenciam todos os estágios na mesma sequencia, no entanto o início e o término de 

cada estágio sofrem variações, dadas as diferenças individuais de natureza biológica ou do meio 

ambiente em que o individuo estão inserido. De outra parte, Jhon Locke (1999) difundiu a ideia 

de tábua rasa para o desenvolvimento infantil, afirmando que a criança nascia como uma folha 

 m br n o, n  qu l os   ultos qu  s  o up ss m   l s po  ri m “ s r v r o qu  s  quis ss ”. 

De outra parte, ROUSSEAU (XVIII, apud FROT, 2006, p.4) defendeu a ideia de 

natureza boa, pura e ingênua da criança, e da necessidade de respeitá-la, deixando-a livre para 

que a natureza pudesse agir em seu curso normal, favorecendo desse modo, o pleno 

desenvolvimento das crianças. Já as concepções mais românticas da infância preveem que as 

crianças possuem sabedoria e sensibilidade estética apurada, sendo necessário que lhes sejam 

oferecidas condições favoráveis ao seu pleno desenvolvimento. 

Quando se trata de adolescência, boa parte dos estudiosos   humano afirma que ser 

adolescente é viver um período de mudanças físicas, cognitivas e sociais que, juntas, ajudam a 

traçar o perfil desse grupo, segundo FROTA (2007, p.155). 

Hoje, tem-se a adolescência, boa parte dos estudiosos do desenvolvimento humano que 

faz uma ponte entre a infância e a idade adulta. Nessa perspectiva de ligação, a adolescência é 

compreendida como um período atravessado por crises, que encaminham o jovem na construção 

de sua subjetividade. No entanto, a adolescência não pode ser compreendida somente como uma 

fase de transição. 

Em consonância com esta fase, ou seja, adolescência definida acima por Frota (2007) 

tem-se uma vasta literatura dedicada tanto a crianças como a jovens. São narrativas de grandes 

autores como: Perrault; Hans Christian Andersen; Maria Clara Machado; Ziraldo entre tantos 

outros. 

Após a promulgação da Lei brasileira nº 9.394/96 (BRASIL, 1996), que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, os textos produzidos para o público infanto-juvenil 

trazem a necessidade de as praticas escolares interligarem assuntos pertinentes à realidade em 

que vivem. A adolescência é considerada um período de transição da fase infantil para a fase 

adulta muito complexo e, desse modo, deve-se considerar as suas especificidades para além das 

inevitáveis mudanças físicas, hormonas, comportamentais e emocionais. Nesta fase ocorre, 

sobretudo, a preparação para a entrada na vida adulta, resultando na seguinte questão que denota 
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a preparação p r     ri ç o    i  nti     “Qu m sou  u?”    st  in ógnit    v rá s r 

respondida ao longo de cada etapa do desenvolvimento humano, pois, de acordo com a 

literatura, há uma crescente preocupação durante o desenvolvimento da adolescência, devido às 

rápidas mudanças ocorridas no mundo e como se observa o comportamento desses jovens diante 

da sociedade, ou seja, a capacidade do contexto influenciar nas tomadas de decisões do 

individuo. Sendo, que é nesta fase que ocorre às tomadas de decisões para atuar na vida adulta. 

 Na atualidade, não cabe mais à escola e ao professor conceber a literatura infanto-

juvenil como instrumento pedagógico de menor valor, que tem apenas a finalidade lúdica e 

serve, quando muito, apenas para ensinar a decodificação das palavras ou enriquecer o 

vocabulário dos seus alunos. A literatura deve ser levada para a sala de aula como uma proposta 

didática diversificada e rica, que não perde a sua natureza lúdica jamais, porque isso deve ser 

compreendido como estratégia primordial da obra para seduzir o leitor e conduzi-lo em suas 

tramas e tecidos de modo interativo e dialógico. As inúmeras possibilidades de leituras e 

perspectivas propiciam identificação do leitor com a obra e por isso são capazes de, 

emocionando, ensinar. Os textos literários não devem ser trabalhados de forma secundária e 

propostos como atividade didática aleatória. 

Teoricamente, formar sujeitos leitores é a maior preocupação de todas as instâncias 

educacionais. Formar leitores é algo que requer, portanto, condições favoráveis para a prática da 

leitura, que não se restrinjam apenas recursos materiais, pois na verdade, o uso que se faz dos 

livros e demais materiais impressos é o aspecto mais determinante para o desenvolvimento da 

prática e do gosto pela leitura (MELENDES; SILVA, 2008, p.3). 

Entre elas, a necessidade de haver uma biblioteca na escola, que possa possibilitar ao 

aluno o contato com bons textos, capazes de provocar agradáveis momentos de leitura na escola 

ou em casa, seja sozinho ou com outras pessoas. 

Em função de se promover e disseminar o hábito da leitura na escola é necessário uma 

gama maior de textos literários à disposição dos alunos, para que os seus horizontes de leitura 

sejam ampliados, bem como, de mundo, LAJOLO (1993), no livro Do mundo da leitura para a 

leitura do mundo, lembra que a função do professor bem sucedido se confina ao papel de 

propagandista persuasivo de um produto, nesse caso, a leitura que, sobre a avalanche do 

marketing corre o risco de perder ao menos em parte a sua especialidade, ou seja, a autora 

mostra-nos que seja preciso criar boas estratégias no trabalho com a leitura literária, caso 

contrário, perderemos ainda mais espaço em razão de tantas outras opções que o mundo virtual, 

por exemplo, oferece aos alunos. 
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Muitos professores de língua portuguesa acusam o tempo restrito das aulas como grande 

obstáculo para a realização satisfatória do trabalho com as literaturas, embora declarem que 

acreditam no potencial das atividades propiciadas por elas e na sua eficiência como ferramenta 

que contribui para o desenvolvimento cognitivo e psicológico dos alunos, bem como, na 

formação de leitores críticos-reflexivos. Entre os muitos motivos que o professor tem para 

trabalhar com literaturas infanto-juvenis nas aulas o mais motivador é o vasto repertório de 

imagens e elementos psicológicos e culturais que as obras contêm e que integram o imaginário 

infantil e ativam lembranças afetivas jovens. Deste modo, as histórias infantis, os contos e as 

poesias possibilitam novas descobertas para as crianças e os adolescentes, que desfrutam do 

momento da leitura, sem pretensões exclusivamente pedagógicas, mas associando prazer com 

aprendizado. (Segundo MARTINS 9apud CAVALCANTI, 2002, p.45). As crianças gostam de 

ouvir e ler histórias, o que lhes falta é o estabelecimento de uma relação prazerosa com o texto 

literário, tanto no sentido lúdico, quanto no sentido afetivo, pois parece que o espaço escolar 

sempre serviu como lugar de razão. Infelizmente, por um longo tempo, a emoção e a afetividade 

estiveram longe das salas de aula. 

Portanto, faz-se necessário que a escola propicie novamente esse lugar prazeroso ao 

aluno, onde a leitura literária e o leitor se reencontrem com frequência e com intimidade. 

A leitura de textos literários está em crise na atualidade, pois existe, uma oferta muito 

grande de vários gêneros textuais, como: blogs, e-mail, sites e tantos outros. Conforme 

PEREIRA (2008), os gêneros textuais são estruturas dinâmicas moldadas a partir das 

necessidades discursivas dos interlocutores. Sua criação e mudança estão atreladas às mudanças 

sociais e culturais. Na contemporaneidade, as crianças já nascem envolvidas com inúmeros 

aparatos tecnológicos, e o livro de papel, que costumava ser seu primeiro contato com a leitura, 

muita vezes não o é mais. Neste sentido pode-se perceber um novo processo de formação de 

leitores. 

Nesta perspectiva, ZILBERMAN (1985, p.21) destaca a importância de trazer de volta a 

práti      l itur  p r    s l      ul , pois isso signifi   “r sg t r   funç o primor i l    l itur , 

buscan o  ssim, sobr tu o,   r  up r ç o  o  ont to  o  luno  om   obr     fi ç o”.  in   qu  

para esse conato seja utilizado os novos gêneros textuais como aliada esse processo. 

É sabido que o professor é o elo entre livros e seus alunos e, como mediador no 

processo de formar leitores, precisa, antes de tudo, gostar de ler, ou seja, é preciso que o docente 

seja um leitor literário assíduo, e não apenas alguém que lê pela força da obrigação profissional. 

Muitas vezes o professor não é um leitor apreciador de obras literárias e isso se deve a diversos 

fatores, entre eles cabe citar dois: a própria experiência pessoal, com a leitura e os processos de 
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sua formação profissional, que, em algum momento, não teve ênfase nas práticas de leitura e 

análise de obras literárias, pois como afirma PAIVA (2010). 

É necessário repensar a formação inicial e continuada, de modo que o processo de 

formação docente seja construído e reconstruído em favor de uma nova postura pedagógica, que 

inclua, com consistência, a leitura do texto literário nas diversas modalidades do ensino 

(PAIVA, 2010, p.51). 

No entanto, tanto nos cursos de formação inicial quanto nos de formação continuada, os 

conhecimentos literários nem sempre são aprofundados, ou seja, são passados de forma muito 

superficial. Desse modo, cabe ao professor empreender de forma continuada, em sua própria 

formação, ampliando assim suas possibilidades literárias e, com isso, fazer uso em prol de seus 

alunos. Sabe-se que todo professor é um leitor, mas boa parte deles lê apenas aquilo que é de 

rotina, como por exemplo, o livro didático, manuais e informações pertinentes a sua prática 

pedagógica rotineira. 

P r  P iv , il ( ol.  xplor n o o  nsino, 204 p: v.20. 2000, p g 52), “Qu m s   ntr g  

ao livro literário sai da leitura mais enriquecido interiormente, pois esse tipo de texto não foi 

feito somente para a fruição das crianças, mas, neste mundo caótico, para alimentar nossos 

sentimentos, fazendo-nos m is f liz s”. Port nto, o prof ssor    língu  portugu s    v ,  nt s 

de tudo, cultivar o gosto pela leitura de textos literários, para que assim, possa conduzir seus 

alunos através do mundo mágico e, sobretudo, humano que se revela através dos textos 

literários. 

2.1 A Importância da Literatura 

Desde que o homem estuda as artes por ele mesmo produzidas, a função da literatura tem 

sido bastante discutida. Para a conscientização dos leitores e melhor desenvolvimento do tema é 

pertinente a reafirmação da importância da literatura como instrumento de educação e formação 

do homem. Antônio Cândido diz que a literatura não corrompe nem edifica, mas humaniza   em 

sentido profundo porque faz viver. E afirma: 

“A literatura pode formar; mas não segundo a pedagogia oficial. [...], ela 

age com o impacto indiscriminado da própria vida e educa com ela. Dado 

que a literatura ensina na medida em que atua com toda a sua gama, é 

artificial querer que ela funcione como os manuais de virtude e boa 

conduta. E a sociedade não pode senão escolher o que em cada momento 

lhe parece adaptado aos seus fins, pois mesmo as obras consideradas 

indispensáveis para a formação do moço trazem frequentemente aquilo 

http://www.pacc.ufrj.br/literaria/umabibliografia.html
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que as convenções desejariam banir [...]. É um dos meios por que o jovem 

entra em contato com realidades qu  s  t n ion   s  mot  r lh .” 

Visto a importância da literatura como formadora do homem, ainda pela visão de Antônio 

Candido, ela tem também a função social, que diz respeito à  

a transfiguração do real, é nela que estão retratados os sentimentos humanos e as diversas formas 

de relação do homem com aquilo o que sente. Na literatura está às verdades de uma mesma 

condição humana, o que possibilita ao homem, ao ver seus costumes retratados, uma reavaliação 

da postura que assume. Ler é criar consciência do que somos, é examinar o mundo em que 

vivemos para transformá-lo no mundo em que gostaríamos de viver. 

        Sobre a importância da literatura na formação da sociedade, na narrativa o autor discorre 

sobre a importância do exercício literário, apresentando alguns argumentos contra a ideia da 

literatura como mero passatempo, evidenciando a leitura como uma atividade insubstituível para 

a formação de cidadãos na sociedade moderna e democrática e também como força motriz de 

progresso. 

       Ler é libertação, pois nada nos protege melhor da tirania, da estupidez do sectarismo 

religioso ou político e da ignorância, do que o conhecimento. Nos livros está registrada toda a 

consciência da humanidade e é através deles que tornamo-nos humanos mais conscientes. 

Sabemos que as crianças podem receber incentivos e estímulos em sua formação para que 

se tornem leitores críticos e capazes de intervir em sua realidade como adultos que exercem a 

cidadania por meio de seu conhecimento de mundo.  

        A escola e os professores são os agentes capazes de, além de despertar na criança o gosto 

pela leitura de maneira generalizada, ou seja, despertar pelos diversos gêneros textuais que 

devem ser apresentados aos alunos no decorrer de sua trajetória educacional, apresentar desde os 

primeiros anos escolares a leitura literária. 

       De acordo com Rangel (2007), a leitura realizada pelo aluno na escola tem características 

marcantes como o fato de ser muito direcionada. Normalmente é feita centrada na 

obrigatoriedade de cumprir atividades avaliativas, as quais são orientadas com determinadas 

limitações pelos professores que acabam tendo por base o erro na hora de avaliar o desempenho 

de seus alunos. 

Desde a educação infantil é possível que as crianças se apaixonem pela literatura, pois os 

clássicos normalmente são os livros pelos quais elas iniciam sua caminhada no mundo da leitura. 

Porém, no decorrer do ensino fundamental, a orientação sobre a leitura por parte da escola pode 

   b r  ist n i n o  ss  l itor    um  práti   qu  m is t r    l  s rá qu s  “obrig  o”   

http://ilhas.blogspot.com/2006/03/importncia-da-literatura.html
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retomar. 

Exemplificando essa situação, imagine aquele aluno que não teve uma formação leitora na 

infância por parte dos pais e que, durante sua vida escolar, só lia porque os professores exigiam 

qu  foss  r spon i   um  fi h     l itur  ou f it  um  “int rpr t ç o”, qu  norm lm nt  já tinh  

respostas  predeterminadas como certas. 

       Dificilmente ele vai se sentir atraído por títulos literários que apresentam de certa maneira 

uma linguagem um pouco mais elaborada e que, para um leitor que ainda não está totalmente 

formado, dificulta e muito o ato de ler e compreender o que lê. Sendo assim, é necessário que os 

professores mostrem aos seus alunos, seja na educação infantil ou até no ensino médio, que 

nossa literatura é riquíssima e que pode ser prazeroso conhecer obras escritas por Monteiro 

Lobato, Carlos Drummond de Andrade, Elias José, Maria Clara Machado, dentre tantos outros. 

Somente conhecendo e despertando o seu interesse por essas obras os alunos sentirão menos 

dificuldades quando estiverem na fase de estudar para conseguirem uma vaga na faculdade, pois 

esse momento exige a leitura e entendimento de obras literárias com as quais geralmente não 

tiveram a menor intimidade até aquele momento. 

2.1.1 O papel do professor como formador de alunos leitores 

Considerando a importância da língua escrita em uma sociedade que valoriza a 

capacidade de representar simbolicamente a realidade e de comunicar-se através de um sistema 

de signos, entende-se que o papel do professor como formador de alunos leitores de códigos pela 

articulação dos saberes pedagógicos com a construção de conhecimento é de grande relevância. 

Assim, o ensino da língua escrita pode discorrer sobre a relação sobre o papel do professor na 

relação entre o texto e leitor na construção do conhecimento. O ensino de literatura, esta 

entendida como fenômeno da comunicação que possibilita a relação ente a linguagem escrita nos 

materiais didáticos (dentre eles, as obras literárias) da escola e as ações do contexto sociocultural 

 o  luno.   st  r l ç o, “t xto   l itor int r g m   p rtir    um   onstruç o  o mun o      

 lgum s  onv nçõ s  omp rtilh   s” (    M R, 2003, p.96). 

Para Iser (1976) todo texto apr s nt  um  f ito pot n i l, on   o “l itor implí ito” é visto 

como construção teórica diferente do leitor real, ou seja, através de uma imagem da realidade 

 h m    por  s r ( pu      M R, 2003)    “r p rtório”, on    str tégi s pr  is m s r 

realizadas para qu  h j    s nvolvim nto  o  to    l itur  “utiliz   s t nto n  r  liz ç o  o 
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t xto, por p rt   o  utor,  omo nos  tos     ompr  ns o  o l itor” ( S R,  pu      M R, 

2003). 

Neste sentido, elencamos a relação entre texto e leitor, procurando-se estabelecer uma 

relação possível entre a leitura e a coerência interpretativa, significativa entre os seus signos, 

 rti ul n o “ xp  t tiv s  o l itor  om   inform ç o  rm z n     m su  m móri ” 

(COLOMER, 2003, pp. 95-100). Portanto, como busca comunicativa possível do autor da obra 

com seu leitor, e como ação pedagógica articulada dos professores, no fomento a ação leitora 

significativa. 

As inquietações que levaram a reflexão sobre as atuais formas de concepção e utilização 

dos espaços escolares, tendo em vista um ensino que possa valorizar a formação do aluno em 

suas competências leitora, escritora e relacional, é que a otimização dos espaços escolares pode 

colaborar com o desenvolvimento das duas funções básicas da linguagem: a comunicação e a 

formação do pensamento generalizante. Estes espaços escolares poderiam ser melhor 

aproveitados para constituírem-se, num contexto pós-mo  rno,  m “t rritórios    tr nsiç o”, 

marcados por contextos de uma nova cartografia traduzidos na transitoriedade, no deslocamento, 

fluxo e aceleração de ações humanas (BARBOSA e AMARAL, 2008, p. 20), o que, 

aparentemente, não tem sido observado durante o ensino das disciplinas que utilizam-se apenas 

do currículo oficialmente proposto como forma de desenvolvimento humano (LIMA, 2008). 

Portanto, faz-se necessária uma utilização racional dos espaços escolares e dos tempos 

pedagógicos a eles associados, ações que decorrem de uma boa formação de professores e de 

uma boa prática pedagógica, no contexto escolar. 

Talvez os docentes, de todas as disciplinas, ainda não tenham reconhecido o valor de seu 

papel sobre a importância ética e social da leitura e da interpretação de textos no 

desenvolvimento e aplicação da ampla cidadania.  

Para que o professor trabalhe com o estimulo à leitura, em um contexto escolar, pode usar 

de recursos pedagógico-didáticos que promovam diferentes maneiras de uso, que incluem a 

criatividade e a adaptação, nas formas de apresentação dos conteúdos curriculares em seus 

diversos contextos. Talvez as maneiras como os conteúdos sejam oferecidos em sala de aula não 

apresentem-se, aparentemente, tão atraentes quanto às demandas locais. 

Dentre as metodologias elencadas no ensino de língua portuguesa que relacionam-se 

diretamente ao estímulo da competência leitora, destacam-se duas possibilidades opostas na 

forma de ensino: os conteúdos de literatura oferecidos de forma tradicional, pelo método da 

educação bancária (FREIRE, 1996), onde ocorre um afastamento do aluno à ação leitora pela 

deposição de conteúdos sem sua devida reflexão. Neste sentido, no ensino tradicional, problemas 
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de diversas ordens surgem como, por exemplo, a relação ente as formas como o aluno é ensinado 

e os métodos pelos quais ele é avaliado. Portanto, as avaliações mais frequentes sobre leitura na 

escola se centram nas provas de velocidade leitora e nos questionários fechados de perguntas de 

compreensão sobre um texto. As provas de velocidade são provavelmente o instrumento 

(equivocado) que se percebe com mais clareza como estritamente avaliador por parte dos 

professores. Segundo Colomer e Camps (2002) algumas avaliações baseadas na velocidade de 

leitura em voz alta ofereceram a vantagem de obter com facilidade dados claros e objetivos, que 

respondiam, além disso, ao aspecto leitor que a escola sempre entendeu como índice importante 

de progresso na leitura a partir da aprendizagem do código, como citam: 

(...) a definição do saber ler de um aluno nos cursos da educação básica 

muitas vezes reduz-se a saber quantas palavras por minuto consegue ler; 

por outro lado, os objetivos das programações oficiais assinalaram 

durante alguns anos o número mínimo que devia conseguir para poder 

vencer a etapa. Apesar dessas vantagens, a consciência dos professores de 

que um aluno pode oralizar rapidamente sem entender o que diz o texto 

fez com que utilizassem também exercícios para controlar o grau de 

compreensão da leitura (COLOMER e CAMPS, 2002, p. 173). 

Neste sentido, os mesmos autores (op. cit.) referem que nesse tipo de avaliação no campo 

educativo é limitado, já que reside apenas no fato de dar consciência aos alunos do que se espera 

deles, ou nos problemas decorrentes a realização de provas de leitura em voz alta, nas quais a 

consciência de uma audiência pode estimular ou inibir enormemente o caráter leitor de cada um.  

Por outro lado, o ensino da competência leitora que se articula com a com a teoria do teatro 

 omo  sp ço lib rt  or,    x mplo  o “T  tro  o  primi o”,  o “T  tro Popul r”,  o “T  tro 

  b t ”,  o “T  tro  nvisív l” (B   , 1982, p. 9) po   of r   r outra perspectiva de ensino 

baseada em uma interpretação dos textos literários, alterando-se a expressão da linguagem escrita 

(contidas nos livros de literatura) para linguagens corporais, pelo uso de exercícios e jogos de 

expressão, ou seja, estimular o aluno a ler livros da biblioteca escolar com o uso das linguagens 

gestuais, faciais, sonoras e corporais, de uma maneira cativante e criativa, onde o teatro de 

improviso possibilita o fomento ao interesse pela leitura de diversos tipos de obras (literárias ou 

não). 

A reflexão realizada pelos autores deste trabalho aponta para a seguinte questão: Como são 

permeadas as ações que contemplam a promoção da competência leitora, no contexto dos 

espaços escolares de ensino público? Por outro lado, os dados produzidos pelas avaliações 

externas destas mesmas escolas sugerem que pode estar havendo um problema na formação dos 

professores, consequentemente alterando as formas de abordagem dos conteúdos e das 

metodologias de ensino. Neste sentido, as ações de incentivo à leitura podem não estar sendo 

amplamente abordadas, implicando numa redução de interesse do leitor para com as obras que 
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utilizam-se da linguagem escrita. Neste contexto, podemos refletir sobre a importância da 

formação continuada no ensino de literatura, assim como, sobre os efeitos pedagógicos 

decorrentes desta articulação. 

Assim sendo, a presença de um aluno não leitor, numa escola que não forma leitores, passa 

a ser um tema complexo e de grande relevância ética e social. Se uma das funções da escola é a 

formação plena do cidadão, a questão da formação de leitores deveria ter um tratamento especial, 

em todas as escolas, devendo ser entendida, em todas as instâncias como fundamental e 

prioritária.  

É importante que os docentes possam trabalhar em equipe quando o tema educacional 

refira-se à formação de alunos leitores. É um trabalho que deve ser realizado de forma criativa (e 

não tradicional) que ofereça possibilidades de entendimento e de cultivo à leitura de modo claro 

e lúdico, mostrando ao aluno que a leitura possibilita a análise e interpretação crítica, oferecendo 

oportunidades reais para a compreensão do mundo. Assim, segundo Pernambuco (2000, p. 83), a 

 s ol    v   umprir s u p p l so i l, pois  st  n o é “   s ol  qu  form  o gr máti o ou o 

escritor, mas é a que crie condições para que todos os alunos se tornem capazes de usar a língua 

para a produção de suas mensagens, com consciência de seu eu e de seus limites diante do 

próprio  is urso    o outro.” Po  mos  nt n  r, port nto, qu     s ol  t m   r spons bili        

formar alunos que sejam capazes de usar a língua portuguesa com competência e com o uso da 

língua, oferecendo oportunidades para que todos possam expressar seus sentimentos e suas 

ideias. Em outras palavras, que todos possam, por meio da língua, realizar seus processos 

libertários e possam falar de seu contexto sociocultural, ou seja, da vida e do espaço que 

pertencem, que possam mostrar seus potenciais de interpretação e criação. Talvez não serão 

gramáticos ou grandes nomes da literatura, mas, certamente, buscarão uma sociedade mais justa 

e saberão se expressar em seus textos. Não podemos, por outro lado, conceber os espaços 

escolares (salas de aula) como únicos locais onde possa ocorrer a aprendizagem da literatura. 

Por outro lado, os dados referentes às avaliações externas sugerem-se as formas como os 

conteúdos curriculares são tratados pedagogicamente e didaticamente podem diferir de acordo 

com a formação dos professores, diferindo concepções de aprendizagens dos alunos, apesar de 

sua diretriz política de universalização dos conteúdos. Entendemos, portanto que o trabalho deve 

ser mediado pelo professor em todas as instâncias do ensino básico (em todos os ciclos de 

 pr n iz g ns).   lit r tur , no  nsino fun  m nt l, possui um  p rsp  tiv   m qu  “   ri nç  

estará s  form n o  omo l itor [...]  onstruin o s u próprio s b r sobr  o t xto     l itur .” 

(KLEIMAN, 2001, p. 9). Por outro lado, o uso do teatro de improviso com trechos de obras 

literárias na sala tem despertado o interesse do aluno a ler o livro que está sendo trabalhado por 
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meio da encenação. Não se descobriu ainda uma fórmula ideal de ensino, mas este deveria 

despertar no aluno o interesse pela leitura. Colomer (2003, pp.10-11) sugere, neste contexto, a 

importância da formação de alunos leitores, tendo em vista diversas perspectivas (psicológicas 

psicanalíticas e cognitivas, literárias como fenômeno comunicativo e como crítico, sociais 

contemporâneos e ideológicos, didática infantil e juvenil), relacionando os gêneros literários ao 

grau de autonomia das narrativas.  

Importante a abordagem estabelecida por Certeau (2012, p. 48) que pode ser estabelecida 

 ntr   utor   obr ,    form   inâmi  , r v l  qu  um  “fin  p lí ul   o  s ritor s  torn  um 

remover de camadas, um jogo de espaços. Um mundo diferente (o do leitor) se introduz no lugar 

 o  utor.” S  o  utor    um  obr  olh  o mun o   o m io  m qu  viv     ons gu  int rpr tá-lo, 

este código, aparentemente decifrado e traduzido pode oferecer-se como recurso à transformação 

de texto impresso em obra literária lida, essa compreensão deve acolher o aluno para a ação 

l itor .   st  s nti o,   lit r tur  “...é, pois um sist m  vivo    obr s,  gin o um s sobr   s 

outras e sobre os leitores; e só vive na medida em que estes a vivem, decifrando-a, aceitando-a, 

deformando- .” (       , pág. 84).    m sm  form ,  om b s  no qu  nos p    o  urrí ulo 

do Estado de São Paulo uma orientação válida que diz: 

O professor precisa garantir em seu planejamento que o texto literário 

entre como objeto de análise e interpretação, mas também como prática 

social, resgatando a dimensão fruitiva da literatura. O aluno deve 

desenvolver-se como leitor autônomo, com preferências, gostos e história 

de leitor. Assim, seja qual for à tipologia ou gênero em estudo, o texto 

literário pode e deve ser trabalhado permanentemente, uma vez que é 

elemento fundamental na construção da competência leitora e na 

formação do hábito leitor do estudante. (SÃO PAULO, 2010, pp. 35-36). 

 

2.2 A literatura Infanto-Juvenil e Suas Características 

A literatura infanto juvenil, fontes de verdadeiras lições para crianças, tem se mostrado 

bastante aceita nas escolas, porém cabe ao professor ou aos pais saber escolhe-las de maneira 

que agrade ou conquiste bons leitores futuramente.  

Para que haja tanto encantamento e possa ser bem aceita é necessário que esta literatura 

contenha alguns elementos textuais que tornem o texto cada vez mais atrativo. Este por sua vez 

pode ter como natureza a narrativa do fantástico- maravilhoso e a narrativa do realismo- 

maravilhoso (ou mágico). Segundo (COELHO, 1991), a primeira se refere ao mundo da fantasia 
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diferente do mundo real e a segunda decorre do mundo real que nos é familiar ou bem 

conhecido.  

Assim, os textos apresentados irão pertencer ao mundo real ou ao mundo mágico cuja 

finalidade é bastante clara, formar leitores críticos diante da realidade e de forma criativa 

despertar a imaginação, pois o ato de ler deve ser visto como algo prazeroso, que conquiste e não 

como uma obrigação. 

Sobre as características estilísticas ou estruturais da lit r tur  inf nto juv nil: “Há hoj  

uma visível tendência para retomada de temas ou recursos antigos para fundi-los com novos 

processos. Relacionando as diferentes peculiaridades temáticas e formais que caracterizam a 

heterogênea produção literária infantil/ juvenil contemporânea" (SANTOS, A literatura infanto 

juvenil brasileira no século XX,1992).  

 s históri s t mbém propõ m probl m s   s r m r solvi os  onform   firm  S ntos “  

desenvolvimento e a conclusão da história procuram muito mais propor problemas ou situações a 

serem solucionadas de vários modos, do que oferecer respostas ou soluções "fechadas" ou 

absolutas." (SANTOS, 1992), isso ocorre pois o leitor deve utilizar sua imaginação e 

conhecimento para resolver situações que, embora sendo fictícias podem corresponder a algum 

evento real. 

Quanto aos personagens podem ser fadas, bruxas, reis, rainhas, objetos animados, crianças 

e outros. Este aspecto é muito importante, pois a maioria das crianças se identificam com os 

personagens por isso que os nomes dados a eles devem ser bem chamativos e de fácil 

memorização e pronúncia. Os personagens individuais são substituídos pelos personagens 

envolvidos na coletividade onde os problemas são mais facilmente resolvidos ou quando se trata 

de uma personagem individual a mesma é questionadora da realidade e atua para mudança da 

mesma. Sobre a temática, pode- se sintetizar em: 

Cotidiano, aventura, sentimentos infantis, relações familiares, questões 

históricas e sociais, questões ambientais, ficção cientifica, policial e 

religiosidade. Não há limite para a temática das narrativas infantis, que 

acolhe todos os assuntos. O que dará a característica de literatura para 

criança é a maneira como esses assuntos são tratados." (COSTA, 2007, 

p.76). 

 

Ou seja, a maneira como os assuntos são abordados devem variar de acordo com a idade e 

personalidade de cada criança. 

Neste caso, torna- se necessário também o conhecimento das características que devem 

estar presentes nas obras infantis bem como os objetivos que se pretende alcançar com elas 

observando sempre a faixa- etária da criança e respeitando os limites e o processo de 

aprendizagem de cada uma.  
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Ainda segundo (Santos 1992) alguns elementos são muito importantes para se compor a 

literatura infanto juvenil, como por exemplo: o narrador deve estar na primeira ou terceira 

pessoa, ou seja cada vez mais familiar. O tempo e o espaço podem ser variáveis. O humor e o 

nacionalismo também são elementos bem marcantes.  

Assim como toda forma de literatura, a literatura infanto juvenil se utiliza da linguagem 

para se expressar. Essa literatura teve ter uma correspondência psicológica para que atenda às 

necessidades da criança, nesse contexto, o autor deve trabalhar de forma simples e objetiva 

despertando a imaginação do leitor conforme afirma Costa: 

O autor, ao construir o texto de imaginação em linguagem criativa, 

propõe ao leitor um desafio e um contrato. O desafio é viver a aventura de 

ler e conhecer. O contrato estabelece que o leitor concorda em considerar 

como verossímil o que lê, mesmo sabendo que se trata de um texto 

ficcional. 

 

A linguagem, forma de expressão da literatura, deve ser adequada à idade obedecendo ao 

processo de desenvolvimento de cada uma delas. Essa linguagem deve ser simples e objetiva, 

pois “n o  xist  um  lingu g m p ra o adulto e outra para a criança. O que existe são escolhas, 

mediante o tema, o assunto, as circunstâncias, enfim, que envolvem a obra." (CARVALHO, 

1989).  

Como esta linguagem é trabalhada também é algo relevante, pois ela deve ser adequada a 

cada história e a cada mudança de situação sendo esta de fácil acesso a criança.  

Por algum tempo, a literatura infanto juvenil foi considerada como secundária, fato que 

não se verifica hoje, porém, é importante que não haja preconceito quanto ao uso de palavras, 

pois ela também é uma forma de fazer com que o vocabulário da criança se enriqueça de acordo 

com as necessidades que encontrar. As crianças devem aprender de forma correta. Pais e 

professores devem evitar vícios de linguagem que podem comprometer o aprendizado infantil.  

Existem alguns aspectos essenciais para um texto, a autora Bárbara V. de Carvalho (1989) 

enumera três. O primeiro se refere à forma, o segundo ao conteúdo e o terceiro ao estilo.  

Segundo a autora, deve- se usar recursos sonoros, por exemplo: as onomatopeias, que são 

imitação de sons, são sempre bem vindas e geralmente deve ser utilizada de forma repetida para 

dar uma musicalidade ao texto. As hipérboles, as prosopopeias e todas figuras de linguagem são 

um recurso cada vez mais presente, pois desperta a imaginação do leitor. 

Os substantivos são "a essência da ideia; é a palavra- ideia, principal, enunciativa, capaz de 

"dizer" por si mesma: é definição..." (CARVALHO, 1989). Os diminutivos e os aumentativos 

também causam certa sonoridade além de uma entonação.  
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O título deve ser bem chamativo, pois é um dos pontos em que a criança é atraída para 

leitura. As ilustrações também são necessárias devendo conter cores, imagens e fotos. Sobre o 

valor das ilustrações: " Há uma relação estreita entre a imagem do livro e a imagem que as 

palavras formam na mente do leitor ao ler qualquer texto. Todas essas imagens constituem 

representações do mundo e da história (...) a uma ligação entre ilustração- imagem visual e a 

descoberta do mundo que ela representa..." (COSTA, 2007, p.68)  

Sabendo do valor das ilustrações há ainda aqueles que são contra seu uso. Segundo Corso 

(2006, p. 166)  lguns   r  it m “qu  o  onto i   l   v ri  s r n rr  o ou li o   n o tr z r 

ilustrações. As figuras forneceriam as imagens que a criança deveria providenciar sozinha a 

p rtir    su  própri   xp ri n i ”, ou s j , p r  qu     ri nç    s nvolv  su    p  i         ri r 

e imaginar.  

Quanto ao conteúdo, este deve representar o mundo, a vida e o ser. Mesmo essas obras 

sendo distribuídas em narrativas do real ou do maravilhoso, elas devem ter estes conteúdos de 

maneira explicita ou implícita, pois deve retratar, de maneira mais próxima possível, a vida da 

criança para que ela se sinta cada vez mais familiarizada com a literatura desde cedo e se 

transformem assim em leitores ativos.  

Acredita- se que a partir dos dois anos de idade já se pode trabalhar com a literatura 

infantil, pois: 

A estória se inicia para criança de dois anos como um jogo verbal, um 

jogo fônico, realizado com as palavras. Por isso, nessa primeira fase, de 

dois a quatro anos, a criança se interessa mais pelos efeitos sonoros, o 

jogo de palavras, os recursos humorísticos, as truanices, a atuação de suas 

personagens (de modo geral, bichinhos e protagonistas que se 

identifiquem com seus familiares e com a própria criança) do que por seu 

enredo ou assunto. (CARVALHO: 1989). 

 

  lit r tur  inf nto juv nil t mbém pro uz  lguns  f itos s o  l s: “susp ns , humor, 

terror, lirismo, conhecimento, afeto e ludismo" (COSTA: 2007, p. 83) Estes efeitos levam a 

criança a experimentar a várias situações diferentes que correspondem a alguma situação real. 

Com todas as características citadas acima, a literatura infanto juvenil deve ser bem 

trabalhada de forma que alcance seus verdadeiros objetivos de maneira que leve a criança a ser 

um bom leitor que aprende de maneira correta e que saiba expor seus conceitos e ideias a frente 

de situações as quais elas irão se deparar. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Caracterização da pesquisa 

Para realizar este trabalho de cunho teórico, acerca da construção do conhecimento, 

optamos por uma pesquisa prática, utilizando uma abordagem hipotético-dedutiva, método esse 

que inicia-se com a formulação de um problema e com sua descrição clara e precisa, a fim de 

facilitar a obtenção de um modelo simplificado e a identificação de outros conhecimentos e 

instrumentos, relevantes ao problema, que auxiliarão o pesquisador em seu trabalho. De acordo 

com Popper, toda investigação tem origem nem problema, cuja solução envolve conjecturas, 

hipóteses, teorias e eliminação de erros; por isso Lakatos e Marconi (2007) afirmam que o 

método de Popper é o método de eliminação de erros. 

Como já dito, o método hipotético-dedutivo foi proposto por karl Popper e consiste na 

adoção da seguinte linha de raciocínio: 

[...] quando os conhecimentos disponíveis sobre determinado assunto são 

insuficientes para a explicação de um fenômeno, surge o problema. Para tentar 

explicar as dificuldades expressas no problema, são formuladas conjecturas ou 

hipóteses. Das hipóteses formuladas, deduzem-se consequências que deverão ser 

testadas ou falseadas. Falsear significa tornar falsas as consequências deduzidas 

das hipóteses. Enquanto no método dedutivo se procura a todo custo confirmar a 

hipótese. No método hipotético-dedutivo, ao contrário, procuram-se evidências 

empíricas para derrubá-la. (GIL, 2008, p. 12). 

 

Portanto esta pesquisa tem como objetivo identificar a importância da literatura nos anos 

finais do Ensino fundamental, dando enfoque ao valor da literatura infanto Juvenil atribuído aos 

professores em suas práticas educativas. Este estudo teve como objetivo inicial diagnosticar e 

posteriormente analisar descrevendo a realidade encontrada na escola, no que diz respeito à 

incorporação da Literatura Infanto-Juvenil na prática. 

3.1.1 População ou amostra de participantes no estudo 

O projeto de pesquisa foi idealizado e aplicado junto ao corpo docente do 6º ao 9º ano do 

ensino fundamental, com a parceria da equipe gestora, nas dependências da Escola Municipal 

Norberto Schwantes Terra Nova do Norte – MT. Com o intuito de alcançarmos os objetivos 

propostos, realizamos as ações de cunho pedagógico, as quais foram atreladas ao tema proposto 
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e articuladas ao Projeto Pedagógico da Unidade Escolar. Dentre as ações realizadas podemos 

destacar:  

Entrevista os professores para conhecer suas opiniões sobre o planejamento quanto a leitura em 

seu dia a dia e suas dificuldades em fazê-lo e aplicá-lo.  

Aplicação de questionários sobre a importância da leitura em sua prática pedagógica.  

Diagnóstico das dificuldades dos docentes quanto ao ato de planejar e aplicar projetos de leituras 

em suas aulas.  

Para que a identidade dos sujeitos na entrevista fosse preservada, vou apresentá-los com 

nomes fictícios, atribuídos como: professor 01 e professor 02. 

Professor 01- tem 52 anos, sexo feminino, Licenciado em Letras pela Universidade de 

Naviraí – Mato Grosso do Sul, no ano de 2001 e atua na escola há 1 anos. 

Professor 02- têm 48 anos, sexo feminino, Licenciado em Letras pela Faculdade de 

Conchas (FACON) em Jales – São Paulo no ano de 2011 e atua na escola há 04 anos. 

Professor 03- têm 43 anos, sexo feminino, Licenciado em Letras pela Universidade 

Paranaense (UNIPAR) em Paranavaí - Paraná no ano de 2007 e atua na escola há 06 anos. 

Professor 04- têm 38 anos, sexo feminino, Licenciado em Letras pela Faculdade 

Integrada de Araguatins em Araguatins - Tocantins no ano de 2013 e atua na escola há 02 anos. 

Professor 05- têm 55 anos, sexo feminino, Licenciado em Letras pela Universidade 

Federal de Cuiabá em Cuiabá – Mato Grosso no ano de 1983 e atua na escola há 08 anos. 

3.2 Caracterização dos instrumentos de pesquisa 

 ntr vist  s mi strutur   . S gun o Min yo (2009, p. 64) “   ntr vist    im     tu o é 

uma conversa a dois, realizada por iniciativa do entrevistador. Ela tem o objetivo de construir 

inform çõ s p rtin nt s p r  um obj to    p squis .”  om    ntr vist  o p squis  or t m um 

contato direto com o entrevistado, face a face, de um modo que se obtenha as opiniões sobre o 

objeto de estudo.  

De acordo com Prodanov e Freitas (2013, p.106). 
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O que diferencia basicamente a entrevista do questionário é que a primeira 

é sempre realizada face a face (entrevistador mais entrevistado); também pode ou não 

ser realizada com base em um roteiro de questões preestabelecidas (...) enquanto o 

segundo, necessariamente, tem como pré-requisito a elaboração de um impresso próprio 

com questões a serem formuladas na mesma sequência para todos os informantes. 
  

Com a entrevista o entrevistador e entrevistado estão presentes no mesmo lugar quando 

as perguntadas são elaboradas e respondidas permitindo ouvir as opiniões e espontaneidade, 

porém o questionário não tem esse contato e é um meio de obter as informações fundamentadas 

apenas em perguntas escritas pelo o pesquisador. 

3.2.1 Procedimentos de coleta e análise de dados 

Em um primeiro momento foi realizada uma visita à instituição escolhida para 

apresentação dos objetivos propostos da pesquisa. No segundo momento, a equipe gestora 

autorizou a entrega da cópia do Projeto Político Pedagógico da escola onde foi possível entender 

o contexto histórico da escola, uma compreensão maior da instituição como seus objetivos, 

desafios, dificuldades, funções, etc. O terceiro momento aconteceu no dia 10 de outubro de 2017 

no momento onde os professores realizavam seu planejamento coletivo e fiz algumas 

observações. Foi nesse momento que foi apresentado o convite para que os professores 

concedessem as entrevistas; ao receber o consentimento espontâneo de cada um foi feito em 

seguida o agendamento com os mesmos conforme disponibilidade. 

Durante a entrevista foi apresentado aos professores um conteúdo que deu conta de 

explicar aos mesmos o principal objetivo da pesquisa. Os mesmos foram orientados a 

responderem com sinceridade de acordo com a realizada da escola. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este trabalho nos levou a pesquisar sobre a importância da literatura infanto-juvenil na 

formação de um leitor critico, neste capítulo serão apresentados os resultados do estudo 

realizados através da análise de dados adquiridos a partir do questionário aplicado na Escola 

Municipal Norberto Schwantes. 

Durante a realização desta pesquisa na escola mencionada, foi possível constatar nos 

planos de aula como na rotina escolar, que os professores buscam metodologias para que os 

alunos adquiram o hábito da leitura, para tanto se percebeu que é necessário despertar nas 

crianças o gosto em praticar essa atividade. Entendem que fazer o aluno ler é algo trabalhoso até 

tornar-se um prazer, é buscando despertar esse sentimento, que se recorre à literatura infanto-

juvenil na escola, pois ela tem a capacidade de envolver o leitor por inteiro, apelando para suas 

emoções, fantasias e intelecto.  

Procuram apresenta aos alunos o mundo a partir de uma perspectiva lúdico-estética, 

tendo maior afinidade com o leitor infantil. 

A literatura Infanto-Juvenil é, antes de tudo, literatura, ou melhor, é arte: Fenômeno de 

criatividade que representa o mundo, o homem, a vida através da palavra. Ainda, pode-se notar 

que os professores procuram incutir em seus alunos que ler é uma forma de ver o mundo, mas 

que essa leitura ultrapassa os limites da visão física para se inscrever na ótica da fantasia. Com a 

lente da imaginação, o leitor viaja pelo mundo da leitura com direito à leitura de mundo, papel 

que a literatura infantil desempenha com maestria.  

Com isso podemos concluir que, quanto mais cedo a criança tiver contato com os livros 

e perceber o prazer que a leitura produz, maior será a probabilidade dessa criança tornar-se um 

adulto leitor e ainda partindo do pressuposto de que o hábito da leitura é um processo constante, 

que se inicia na infância e continua pela vida afora.  

Foi possível, através da análise da entrevista com os professores, que a contribuição da 

Literatura Infantil e Infanto-Juvenil é uma conquista do hábito da leitura nos alunos da Escola.  

A Literatura Infantil influi em todos os aspectos da educação da criança  atua nas áreas do 

conhecimento, cuja finalidade é educar instruir e distrair, através da afetividade, despertando a 

sensibilidade e amor à leitura. Embora, ler seja um ato de liberdade, nota-se que aos poucos estão 

estimulando o interesse de muitos alunos pelo mundo encantado das letras. Por isso, a escolha do 

tema e suas contribuições para o desenvolvimento do hábito da leitura nos anos iniciais, 

respaldam-se na averiguação de como os professores desenvolve suas práticas pedagógicas, e a 
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prioridade em incentivá-las a utilizar a leitura como fonte de prazer, aprendizado e experiência 

para intervir no conhecimento da criança e suas necessidades de melhorar sua prática no dia-a-

dia. 

Sendo assim os gráficos abaixo retratam o que chamaram a atenção com relação as 

respostas dos questionários realizados com os professores, nos quais elas refletem sobre a 

importância da literatura infanto-juvenil na formação de um leitor critico, na escola Municipal 

Norberto Schwantes. 
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4.1 Gráfico 1- Como o professor compreende a importância da leitura em seu plano de 

aula? 

 
 

Fonte: SILVA, 2017 

 

Os dados foram analisados através de gráficos e, posteriormente, interpretados e 

discutidos. Constatou-se, então, neste primeiro gráfico, a leitura é considerada um instrumento 

libertador, já que por seu intermédio, a sociedade de uma forma geral, e os indivíduos de uma 

forma específica, tem subsídios para compreender e transformar a realidade.  

O trabalho com leitura parece estar em um novo patamar nas escolas nos últimos anos. 

Os professores compreendem a função da leitura em suas diferentes modalidades: leitura pelo 

professor, leitura pelo aluno, leitura compartilhada, leitura para apresentar aos outros. Ler e 

apreciar um texto, atribuir sentido a ele, reler, comentar, comparar com outras leituras, ouvir o 

que dizem outras pessoas sobre o mesmo texto e ampliar seu olhar são ações que a escola pode 

desenvolver com os alunos em diferentes faixas etárias. 

É através do ato de ler que a criança e adolescente interage com o mundo a sua volta por 

meio da palavra escrita, onde a mesma é um ser ativo que dá sentido ao texto. A palavra escrita 

ganha significada a partir da ação do leitor sobre ela. A internalização da leitura é um processo 

de compreensão de mundo que envolve características singulares da criança ou adolescente, 

levando a sua capacidade simbólica e de interação com outra palavra de mediação marcada no 
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contexto social possibilitando a cognição do que foi lido. Assim, um texto só se completa com o 

ato da leitura na medida em que é atualizada a atividade linguística e a temática por um leitor. 

4.1.1 Gráfico 2- Qual abordagem é feita para que o aluno compreenda o papel da 

literatura em seu dia-a-dia? 

 

 
Fonte: SILVA, 2017 

 

Ao analisar este gráfico, pode –se observar que 40% consideram que é através de 

situações que complete a realidade do aluno ou fatos e acontecimentos de seu cotidiano, e ainda 

fazer o leitor a viajar pelo imaginário, além de lhe possibilitar a compreender o mundo, 

oferecendo-lhe estímulos para compreendê-los e modifica-los, é possível fazer o aluno 

compreender a importância do papel da literatura em seu dia-a-dia. 

A partir da leitura o indivíduo é capaz de compreender melhor sua realidade e seu papel 

como sujeito nela inserido. Os textos, especialmente os literários, são capazes de recriar as 

informações sobre a humanidade, vinculando o leitor aos indivíduos de outros tempos. Ler 

consiste em ver as coisas diferentes, coisas dantes nunca vistas, entregar-se ao texto abandonar-

se nele e não apenas apropriar-se dele para nossos fins. As pessoas crescem lendo e são 

permanentemente leitoras em formação, recebendo a cada etapa de sua vida uma nova carga 

significativa para os conhecimentos já acumulados por suas leituras anteriores.  
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O leitor ou interlocutor interage com o texto, constrói sentidos, expõe suas relações com 

a língua, exterioriza seus conhecimentos prévios, preconceitos, pontos de vista. Ao final de cada 

leitura, o texto já é um novo texto. Apesar disso, qualquer indivíduo, pertencente a qualquer 

classe social pode ser motivado para a leitura, desde que se identifique com essa ação. Através 

do livro, o homem pode ser capaz de dar significado a si mesmo e ao mundo que o cerca, quanto 

mais o leitor for maduro e quanto mais qualidade estética tiver um texto, mais complexo será o 

ato de leitura. Sendo assim, o texto literário se revela um meio eficiente de contato com a 

pluralidade de significações da língua, favorecendo o encontro com esses significados de forma 

abrangente, ampla, diferentemente dos materiais informativos que prendem-se aos fatos 

particulares. 

4.2 Gráfico 3- Como acontecem a coleta de dados produzidos pelos alunos durante uma 

leitura escolhida ou indicada? 

 
Fonte: SILVA, 2017 

 

Ao analisar o gráfico pode-se observar que 60% dos professores coletam dados das 

leituras escolhidas ou indicadas para os alunos é através da apresentação oral e escrita. 

Neste resultados podemos observar que os professores nem sempre procuram explorar 

metodologias diferenciadas e mais motivadoras na coleta de dados nas leitura escolhida pelos 

alunos ou quando são indicada pelos mesmos. 



38 
 

Quando falamos em investigar o que se diz do texto do aluno, referimo-nos não apenas 

aos julgamentos e discursos pontuais sobre um certo texto, mas também às práticas que se 

engendram a partir dele. Tratando-se especificamente de interpretação, à luz de uma concepção 

discursiva de linguagem, temos que este é um processo de retorno ao interindividual. 

O ato de ler corresponde ao processo de apreensão da realidade que cerca o indivíduo. 

Essa realidade se revela ao leitor através de variadas linguagens. Portanto, o ato de ler não diz 

respeito à apreensão da realidade somente através da leitura do texto escrito: é a interpretação do 

pensamento expresso por símbolos da escrita com a vivência e a afetividade do leitor. Se 

consultarmos dicionários, podemos encontrar definições como: ler é ver o que está escrito; 

interpretar por meio da leitura; decifrar; descobrir; tomar conhecimento do conteúdo de um texto 

p l  l itur . To  s  s   finiçõ s sobr  o qu  é l r l v m à  xist n i     um “l itor”,    um 

“ ó igo”      um “ utor”.  tr vés  o  ó igo, o  utor  xpr ss  os s us p ns m ntos, 

comunicando-se com o leitor. O código é representado pelo texto, que deve ser compreendido, 

ou seja, é necessário que o leitor consiga atribuir-lhe significado dentro do contexto histórico em 

que vive. 
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4.2.1 Gráfico 4- Com qual frequência os alunos vão à biblioteca? 

 

 
Fonte: SILVA, 2017 

 

Ao analisar o gráfico constatamos que 80% dos alunos frequentam a biblioteca da 

escola uma vez por semana. A pesquisa reforça a tese de que o hábito de leitura é uma 

construção que vem da infância, e que o papel dos pais é essencial.  Vemos que os alunos 

tiveram influência de seus professores a formação do gosto pela leitura. Temos a teoria que é tão 

importante que os pais sejam também foco de incentivo à leitura. A escola alvo da pesquisa, 

desenvolve um programa que incentiva a leitura de seus alunos, oferecendo obras atualizadas, 

criativas e que despertam o interesse dos alunos e ainda promovem competições e outras 

atividades lúdicas que incentivam os alunos a procurarem por obras que possam ser utilizadas 

nessas atividades.  

Após essa metodologia a visita dos alunos a biblioteca aumentou consideravelmente, 

com isso os professores estão sempre procurando metodologias que a cada dia esse despertar 

aumente, com o intuito de se ter leitores críticos, reflexivos e transformadores do seu meio e da 

sociedade onde está inserido.  
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4.3 Gráfico 5- Em sua opinião o acervo bibliográfico da Escola contempla a expectativa 

dos alunos? 

 

 
Fonte: SILVA, 2017 

 

Neste gráfico observa-se que as obras literárias existentes na biblioteca da escola são de 

bom conteúdo e agradam os alunos. A biblioteca escolar é um dos locais da escola que favorece 

de forma intensa o aprendizado dos estudantes. É um centro ativo de informações, equipado com 

recursos e materiais específicos para servir como parte do ensino/aprendizagem e complemento 

da sala de aula. É o lugar onde as informações estão armazenadas e disponibilizadas para 

responder e suprir as dúvidas existentes de toda a comunidade escolar. Na biblioteca escolar, a 

promoção da leitura é realizada, a fim de formar um número sempre maior de leitores. Através 

da leitura, o acesso às informações é difundido, integrando sempre mais os alunos ao ambiente 

no qual estão inseridos, proporcionando maior entendimento das questões do cotidiano e 

possibilitando o pensamento crítico em relação às atividades e fatores que os permeiam. O 

professor torna-se a ponte entre o usuário e a informação. Ele passa a ser o agente indispensável 

na biblioteca escolar, pois é através dele que a biblioteca consegue cumprir de forma eficaz seu 

papel de transmissora de informação. É preciso que ele promova uma organização e tratamento 

das obras, facilitando o acesso e a recuperação das informações. Mais do que habilidades 

técnicas, o professor precisa possuir subsídios necessários para, juntamente com todo o ambiente 

escolar, preparar os estudantes para uma educação melhor e mais acessível. O professor nesta 
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escola, é o gestor da biblioteca e desenvolve atividades e serviços que atraem os alunos, 

mostrando o real valor que a biblioteca possui no contexto cultural, social e educacional.  

Deve contar com variados suportes e estar organizado de forma compreensível. Precisa 

ser variado, com materiais de vários assuntos e categorias, pois precisa suprir a demanda de toda 

a comunidade escolar, inclusive a de professores e funcionários. A coleção deve passar por 

tratamento técnico antes de ser disponibilizada aos usuários, e contar com suportes tecnológicos 

para uma eficaz recuperação das informações. Deve obedecer a uma política de formação e 

desenvolvimento de coleção bem estruturada, para possibilitar uma adequação dos materiais aos 

seus usuários e finalidades. Como a escola é um ambiente em constante transformação, a 

biblioteca precisa caminhar junto a essas mudanças e adequar-se a elas da melhor forma 

possível. Sendo o acervo parte primordial da biblioteca, deve estar atualizado com essas 

frequentes mudanças e precisa de constante avaliação para não perder sua qualidade. A avaliação 

permite o domínio sobre as características da coleção, permite identificar as qualidades e defeitos 

existentes no acervo, além de permitir a melhoria contínua em toda a biblioteca, possibilitando 

ao bibliotecário a chance de modificar o que está errado. O acervo é a principal ferramenta da 

biblioteca, é o ponto de maior destaque e relevância. É através dele que a maioria dos serviços é 

disponibilizada para garantir a transmissão das informações com qualidade. Sem o acervo, a 

biblioteca não existe, não tem razão de existir. É na coleção que se encontram as respostas para 

as dúvidas dos usuários, portanto ela precisa estar adequada às finalidades que lhe são impostas. 

Para isso, o acervo deve ser avaliado e melhorado frequentemente, a fim de suprir a demanda dos 

usuários. Através da avaliação, é possível realizar o descarte dos materiais que não servem mais 

à coleção e identificar quais as mudanças que precisam ser realizadas para seu melhoramento. 
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4.3.1 Gráfico 6- Para você o que o Poder Público poderia fazer para o incentivo à leitura? 

 

 
Fonte: SILVA, 2017 

 

Através deste gráfico fica claro que Poder Público está montando bibliotecas nas 

escolas, que contemplam as expectativas dos educandos, procurando criar espaços adequados 

para que o aluno faça leituras com conforto e está sempre procurando atualizar as bibliotecas. 

Portanto é necessário que as escolas busquem sempre pela melhoria do incentivo à 

leitura e escrita no País, e para isso é necessário visar três perspectivas para as quais devem 

tornar seu olhar: o governo, a escola e o próprio lar. Esses três constituem os principais pilares e 

não acontecem separadamente. Do poder público é preciso cobrar uma melhor administração dos 

recursos destinados a levar as pessoas a ler. Isso se reflete, principalmente, nas bibliotecas 

escolares que, além de estarem bem aparelhadas, também devem contar com bons funcionários 

especializados em leitura. O governo precisa garantir uma estrutura mínima em que seja possível 

ler. Através de provas nacionais, o governo tem controle sobre as normas de como deve ser feito 

o ensino dentro das escolas e, através dos resultados, muitas instituições de ensino se submetem 

a elas.  

Os Programas, Projetos e Campanhas apresentam objetivos bem definidos no que diz 

respeito ao incentivo à leitura, não há análise de dados concretos que comprovem a eficácia 

dessas ações. Mesmo com o resultado desta pesquisa, nesta escola, percebe-se que há a 

necessidade de se investir na melhoria da qualidade do ensino educacional brasileiro. Isso 
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poderia ser feito através de maiores investimentos nas políticas públicas de incentivo à leitura 

com vista a recuperar o tempo perdido e colocar o País no circuito das ideias contemporâneas, 

entre as quais se destaca a luta pela universalização da cidadania. Urge a formação de uma 

sociedade leitora. A leitura é um dos meios que o indivíduo tem de se comunicar com o mundo, 

de ter contato com novas ideias, pontos de vista e experiências que talvez sua prática jamais lhe 

proporcionasse.  

Assim, a leitura pode ser considerada um processo que está atrelado à educação de 

indivíduos. As ações não devem acontecer isoladamente é preciso que o governo, escola e 

empresários se movam em parceria à promoção da leitura e que seja dada a ela o destaque 

merecido. Sendo assim, qualquer programa, projeto ou campanha que tenha a intenção de 

promover a leitura precisa olhar para os dois ambientes em que a criança costuma estar: a escola 

e a casa. Mas para que isso aconteça é preciso que haja vontade política para que tais programas 

obtenham resultados. A escola pública, como uma das formadoras das bases de uma sociedade 

leitora, por sua vez, tem um papel importante quanto a de criar uma cultura de valorização de 

bibliotecas públicas iniciando o aluno através da biblioteca escolar na prática social de partilhar 

acervos. 
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4.3.2 Gráfico 7- Na sua opinião a leitura por prazer deveria ser mais incentivada dentro 

da escola? 

 

 
Fonte: SILVA, 2017 

 

Vimos que 100% dos alunos preferem fazer suas escolhas em relação as suas leituras. A 

leitura não pode estar relacionada a algo desgastante para o aluno, pois as pequenas distrações do 

dia a dia irão fazer com que ele perca a atenção no que está lendo. Uma forma interessante de 

incentivar a leitura em sala de aula, principalmente nas séries iniciais, é o professor ler junto com 

os seus alunos, fazendo com que eles possam se concentrar mais facilmente na parte imaginativa 

do livro, além de desenvolver foco e atenção. 

Destinar momentos para as crianças e jovens escolherem livros que querem ler de 

acordo com os seus gostos também ajuda a ampliar o interesse pela leitura. Mas, para os 

estudantes que têm maior resistência a leitura, a liberdade de escolha é ainda mais importante. 

  st   t p     in  ntivo, v l  l r gibi, jorn l     sport , r vist s “t  n” ou  s olh r um livro 

com poucas páginas. Quando o próprio aluno menos esperar, ele estará lendo com prazer e esse 

ato se tornará um hábito na sua rotina escolar e pessoal. 
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4.4 Gráfico 8- Qual a sua sugestão para que isso possa acontecer? 

 

 
Fonte: SILVA, 2017 

 

Deste gráfico fica claro que quando se proporciona aos alunos suas escolhas em relação 

a leitura, seu interesse é relevante. O prazer que a leitura proporciona e o hábito de ler necessita 

de estímulo e motivação. A prática da leitura é uma atividade indispensável para a busca pelo 

conhecimento e para a formação de um indivíduo crítico perante sociedade. Os alunos 

necessitam de atrativos para que possam enxergar a biblioteca como parte integrante de sua 

formação, contribuindo assim para o seu desenvolvimento no contexto escolar. A mesma deve 

ser inserida como extensão da sala de aula, oferecendo condições aos alunos de organização de 

ideias, raciocínio e exposição do aprendizado obtido através da leitura, associando o ato de ler e 

a busca pelo conhecimento ao desenvolvimento pedagógico e literário. Ao propor atividades de 

incentivo à leitura para os alunos a escola objetiva atrair os alunos para a biblioteca sem a 

obrigatoriedade da leitura como imposição, mas sim como fonte de prazer e busca de 

conhecimento.  

Dessa forma a leitura passa a ter uma significação no processo de ensino-aprendizagem, 

despertando nos alunos o interesse e o prazer em ler. Tem que coloca-los como participantes e 

coautores dos projetos de leituras tornando-os mais ativos, mais presentes e mais 

contextualizados com o ambiente da leitura. Eles são consultados para a elaboração dos projetos 
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de incentivo à leitura, estando mais ligados à biblioteca e a enxergando como parte essencial do 

seu crescimento acadêmico e profissional. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO 

O presente trabalho de pesquisa, intitulado “Qual a Importância da Literatura Infanto 

Juvenil na Formação de um Leitor Critico”, na perspectiva da leitura-prazer, visa garantir a 

formação de um leitor crítico e de um escritor eficiente. 

Entretanto, ao se vivenciar a realidade da sobredita escola, percebe-se uma grande 

confusão em relação à questão dos limites da competência e responsabilidades referentes à 

promoção da leitura por parte da família, escola e biblioteca, o que, ao persistir de forma 

generalizada, fará com que a situação da leitura no Brasil permaneça a mesma, isto é, 

marginalizadora e discriminatória. 

Visando superar esse momento de crise da leitura em nosso país, espera-se que as 

escolas trabalhem de forma integrada, objetivando mitigar a leitura enquanto obrigação ao passo 

que se expanda a leitura de uma forma prazerosa, que deverá fluir naturalmente entre as crianças. 

Nessa perspectiva, a família, a escola e a biblioteca terão um papel importante no 

desenvolvimento sócio-político-cultural do indivíduo. Em relação à família, acredita-se que o 

primeiro passo para uma alfabetização eficaz é procurar colocar a criança em contato com os 

livros, despertando seu interesse pelos mesmos. Os pais podem fazer isso, fornecendo livros 

simples e ilustrados para seus filhos, dando oportunidade para a própria criança folheá-los, lendo 

para elas histórias interessantes, divertidas, numa linguagem de fácil compreensão. 

As discussões familiares sobre as histórias lidas surgem como outro fator estimulante do 

interesse da criança pela leitura, bem como, o fato das mesmas observarem que seus pais gostam 

de ler, tendo isto, então, como exemplo a ser seguido. São estes tipos de atitudes por partes dos 

pais que irão formar na criança a base do interesse em aprender a ler e a gostar dos livros. 

A respeito da escola, a mesma deve dar continuidade ao trabalho iniciado pela família, 

através da figura do professor que oportunizará o envolvimento entre os alunos e os livros de 

literatura em vez de lhes impor, de imediato, o uso tradicional da cartilha. Uma forma criativa do 

professor ampliar o horizonte de conhecimento das crianças é contar-lhes histórias, discutir 

experiências, oferecer-lhes oportunidades para se expressarem oralmente, transformado o livro 

no forte atrativo para seus alunos, que lhes proporcionará tantos encantos e entretenimentos, 

quanto seus brinquedos e jogos. 

Enquanto escola responsável pela leitura, através da biblioteca tem a importante tarefa 

de incentivadora da prática do ato de ler. Para tanto, se faz necessário e inevitável a utilização de 
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diretrizes teóricas da pedagogia nos projetos ou programas referentes à promoção da leitura no 

espaço das bibliotecas escolares. Por conseguinte, essas ações devem acontecer eminentemente 

de forma criativa e transformadora, propiciando à criança: a) o acesso a um acervo variado com 

obr s    lit r tur s, jorn is   r vist s; b)    xposiç o    livros,  omo por  x mplo, “  S m n  

 o  ivro”;  )   p rti ip ç o n  “Hor   o  onto”,  ujo obj tivo é   f mili riz ç o     ri nç   om 

o livro de literatura. 

Pode-se inferir, diante de tais evidências, que a ausência de profissionais do tipo 

coordenador pedagógico, psicólogo, bibliotecário e assistente social; a inexistência de biblioteca 

escolar; a utilização do livro didático (cartilha) como único recurso para o ensino da leitura tem 

dificultado o trabalho pedagógico com crianças e jovens nas escolas. 

A superação de tais obstáculos é possível à medida que os professores romperam com o 

uso da cartilha em sala de aula, superando, assim, um paradigma fragmentado da língua, que 

restringe a criatividade e o raciocínio dos alunos nas séries iniciais, substituindo-a por uma 

diversidade de recursos, tais como: jornais, revistas, receitas, encartes de ofertas e 

principalmente os livros de literatura. 

Acredita-se que esta metodologia de trabalho, onde é dado à criança a oportunidade de 

conhecer materiais diversos, torna o ato de ler uma experiência gratificante, cheia de emoções e 

não uma rotineira tarefa escolar. 

Dessa forma, a leitura será um processo de fluição natural, permitindo que professores e 

alunos se juntem numa atividade criativa, que desenvolve o senso crítico. E nesse 

desenvolvimento há um esforço de desalienação do leitor, possibilitando-lhe acercar-se do real e 

liberta-se de forma estereotipadas de ver o mundo. 

Essa fluição natural só acontecerá quando os pais, professores e escolas trabalharem de 

forma integrada, desenvolvendo atividades que estimulem na criança o gosto pela leitura; 

atividades como participação na feira de livros, estimulando a criança a frequentar a biblioteca, 

visitar livrarias ou simplesmente deixar ao seu alcance o maior número possível de livros de 

literatura. 
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7 APÊNDICES 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA REALIZADA COM O PROFESSOR 

 

A entrevista a seguir tem por objetivo oportunizar a percepção quanto à compreensão e 

participação do papel do professor na escola, onde se tem como relevância o tema desse estudo.  

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR  

(Será dispensado o nome do professor por questão de preservação da identidade) 

Idade:____________________________________ 

Sexo:____________________________________ 

Formação profissional:______________________ 

Instituição:________________________________ 

Ano da formação:___________________________ 

ENTREVISTA 

01 Como o professor compreende a importância na leitura em seu plano de aula? 

02 - Qual abordagem é feita para que o aluno compreenda o papel da literatura em seu dia a dia? 

03 - Como acontece a coleta dos dados produzidos pelos alunos durante uma leitura escolhida ou 

indicada? 

4 – Com qual frequência os alunos vão à biblioteca? 

5 – Em sua opinião a biblioteca da escola contempla a expectativa dos alunos. Por quê? 

6 – Para você o que o poder público poderia fazer para o incentivo a leitura? 

7 – Em sua opinião a Leitura por prazer deveria ser mais incentivada dentro da escola? Por quê? 

8 – Qual a sua sugestão para que isso possa acontecer? 
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8 ANEXO 

Fotos da Escola Municipal Norberto Schwantes Terra Nova do Norte – MT 
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