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RESUMO 
 

Este trabalho tem como objetivo enfatizar a importância que a leitura possui, 
principalmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, explicitando algumas ideias de 
como trabalhar para que o incentivo à leitura se efetive na sala de aula. A estrutura do 
trabalho compõe-se de três capítulos.No primeiro capítulo apresenta a conceituação, 
com um  resgate histórico da leitura e da literatura infantil, no Brasil e no mundo, como 
e quando surgiu, suas transformações ao longo do tempo, e como não poderia deixar 
de comentar, o fabuloso mundo dos contos de fadas. No segundo capítulo, aborda de 
maneira um pouco mais específica, a criança de seis anos de idade, suas fases de 
desenvolvimento e como essa criança lê neste periodo. No terceiro e último capítulo 
mostra como se dá o processo de inicialização da leitura no mesmo período da 
alfabetização, como, e o quê fazer no ambiente escolar para a formação de um leitor. A 
metodologia abordada é o referencial bibliográfico de estudiosos da área. E  como 
resultado tem o esclarecimento da imprescíndivel contribuição que a literatura traz para 
a vida da criança, tanto no seu processo de escolarização, quanto ao seu 
desenvolvimento pessoal, assim, auxilia o professor interessado em alfabetizar e em 
formar leitores. 
 
 
Palavras-chave: literatura infantil, anos iniciais, criança de seis anos, formação do leitor 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Este trabalho de conclusão de curso teve inspiração em uma 

experiência pessoal. Ainda quando pequena lembro-me de que, assim que comecei a 

ler as primeiras linhas, textos e páginas me vi envolvida em um monte de sentimentos 

que até hoje não sei descrever com exatidão, mas tinha um pouco de curiosidade, 

independência, autoestima, alegria, prazer, tristeza e felicidade em poder ler e entender 

o que ali estava escrito. No entanto, lembro também da minha grande preocupação em 

alimentar esse hábito à leitura, por isso, apesar de minha escola não possuir uma 

biblioteca, eu buscava a biblioteca pública da cidade para realizar os empréstimos. Eis 

aqui, um dos grandes problemas. Via-me perdida naquela imensidão de livros, por falta 

de um mediador de leitura, emprestava os mesmos livros que minhas irmãs mais velhas 

liam, então, me frustrei, pois quase sempre não conseguia terminá-los. Foi então, nesse 

período que me intitulei como “não-leitora”, quando me perguntavam do que eu não 

gostava, eu dizia que era de ler. 

E esse título perdurou até a minha fase adulta, quando então, por 

incentivo da minha sogra, que é uma leitora assídua, passei a gostar de ler, pois as  

indicações que ela me fez, eram adequadas para minha idade e que me fizeram 

enxergar esse maravilhoso mundo da leitura. 

Desta forma, este trabalho tem como objetivo elucidar a relevância da 

leitura ainda nos anos iniciais, para que, assim que a criança descobrir o ato de 

escrever, consiga entender o quanto a leitura também será importante em sua vida e 

que esse hábito precisa ser algo natural e prazeroso. Assim, possui como problema de 

pesquisa, como incentivar a criança ao hábito da leitura nos anos iniciais, o que pode 

ser feito em sala de aula para que a minha experiência de vida não seja repetida por 

outras crianças? Indicando algumas orientações aos professores para que se construa 

de fato, um leitor.  

Este trabalho estrutura-se em três capítulos. No primeiro capítulo “A 

leitura e a literatura infantil no Brasil e no mundo” apresenta um panorama histórico da 

leitura e da literatura infantil, como surgiu, onde e quando, e como foi sua trajetória aqui 

no Brasil. 
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O segundo capítulo “A criança de seis anos e a literatura infantil” traz de 

forma mais específica o desenvolvimento da criança de seis anos de idade, como se 

desenvolve e como lê esse leitor que também está em processo de alfabetização. 

E o terceiro e último capítulo “Literatura na escola no período de 

alfabetização” aborda algumas estratégias metodológicas para se trabalhar a leitura em 

sala de aula, o que precisa ter na escola, a biblioteca e a importância do papel do 

mediador de leitura para a formação do futuro leitor. 
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1 A LEITURA E A LITERATURA INFANTIL NO BRASIL E NO MUNDO 

 

1.1 História Social da Leitura 

  

Ao tratar de leitura, é difícil estabelecer uma conceituação única, visto 

que a leitura é algo complexo, amplo. Mas, sempre que falamos em leitura, temos em 

mente um jornal, uma revista, mas, o mais comum é relacionarmos ao livro.  “O ato de 

ler é usualmente relacionado com a escrita, e o leitor visto como decodificador da letra.” 

(MARTINS, 1983, p. 7) 

 
O ato de ler se refere tanto a algo escrito quanto a outros tipos de expressão 
do fazer humano, caracterizando-se também como acontecimento histórico e 
estabelecendo uma relação igualmente histórica entre o leitor e o que é lido. 
(MARTINS, 1983 p. 30) 

 
 

Entretanto, sabemos que existem outras significações para o verbo ler 

como, por exemplo: ler o tempo, ler o olhar, ler o espaço, entre outros. Entretanto, aqui 

neste trabalho a ênfase será dada à leitura relacionada à escrita, ao ato de ler e 

decodificar palavras. 

Mas, o ato de ler significa dar significado ao que os olhos veem (texto 

escrito) decifrando sinais e fazendo relações com experiências vividas. Assim, poderá 

definir a significação do que se lê, pois, podemos apenas “passar os olhos”, como se 

diz, e não entender absolutamente nada, por não ser interessante ou por não fazer 

nenhuma interação com as nossas vivências. Certamente aprendemos a ler a partir do 

nosso contexto pessoal.  

 Paulo Freire (2001), estudando a leitura, mostra que a compreensão 

da leitura não se esgota na decodificação pura da palavra escrita, mas no significado 

que damos a ela, na inteligência do mundo. Na leitura de mundo particular que se 

movia, ou seja, suas experiências vividas. E Martins (1983, p. 17), reitera:  

 

Quando começamos a organizar os conhecimentos adquiridos, a partir das 
situações que a realidade impõe e da nossa atuação nela; quando começamos 
a estabelecer relações entre as experiências e a tentar resolver os problemas 
que se nos mostram – aí então estamos procedendo a leituras, as quais nos 
habilitam basicamente a ler tudo e qualquer coisa. Esse seria, digamos, o lado 
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otimista e prazeroso do aprendizado da leitura. Dá-nos a impressão de o 
mundo estar ao nosso alcance; não só podemos compreendê-lo, conviver com 
ele, mas até modificá-lo à medida que incorporamos experiências de leitura. 
 

 

Assim como acrescenta Smith (2003, p.198) a leitura nunca é uma 

atividade abstrata, sem finalidade, sempre se lê com um objetivo, explícito ou não, mas 

nunca se lê sem nenhum objetivo. O leitor busca na leitura respostas para suas 

perguntas, sempre estão atreladas as suas finalidades. No entanto, afirma Smith: 

 
  

A compreensão é relativa; depende de se obterem respostas para as questões 
que estão sendo formuladas. Um significado particular é a resposta que o leitor 
obtém para determinada questão. O significado, portanto, também depende das 
questões que são formuladas. (SMITH, 2003 p. 201) 

  
 

Desta forma, a leitura passa a ser significativa e a responder suas 

perguntas na informação visual da linguagem escrita, à medida que o leitor relaciona o 

texto lido com o que já se sabe e o que se deseja saber. 

A leitura permite ao leitor, criar suas interpretações, possibilita uma 

liberdade, mas sabemos que essa liberdade não é absoluta, nem sempre ela foi desta 

maneira. A leitura hoje permite que o leitor se desloque, que leve o livro para onde for, 

que crie espaços de leituras conforme suas necessidades. Mas, conforme esclarece 

Chartier (1998, p.24): 

 
 

A leitura antiga é leitura de uma forma de livro que não tem nada de 
semelhante com o livro tal como o conhecemos... Este livro é um rolo, uma 
longa faixa de papiro ou de pergaminho que o leitor deve segurar com as duas 
mãos para poder desenrolá-la. 

 
 

 Desta maneira, o autor apenas escrevia e ficava limitado a isso, não 

tinha a possibilidade de realizar consultas e comparações, escrever ao mesmo tempo 

em que realizava a leitura. Assim, nos últimos séculos da Idade Média surge a figura do 

“autor oral”, aquele que lê, aquele que prega, dando importância à oralidade, o que 

posteriormente não acontecerá, pois os livros serão abertos diante do leitor, tendo suas 

duas mãos livres para fazerem anotações e consultas de outros livros.  
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Da Idade Média à Moderna, o escritor era tido como um escriba de uma 

Palavra que vinha de outro lugar, inspirada por Deus. Antes dos séculos XVII e XVIII, 

alguns autores perceberam que em torno de figuras como Chistine de Pisan, Dante, 

Petrarca, Boccácio, poderiam desenvolver atributos até então reservados aos padres 

das igrejas e autores clássicos da tradição antiga. Deixam de ser apenas aqueles que 

copiam o que foi ditado, agora eles compõem uma obra e as imagens os representam. 

É nesse período que são reunidas, em um mesmo manuscrito, várias obras de autores 

diferentes, relacionados ao mesmo tema (CHARTIER,1998). 

Em 1750 na Europa se estabeleceu uma diferença entre os textos de 

denúncia violenta da fé, que deveriam ser perseguidos e punidos, e outros, autorizados 

pelo rei, com a concessão de um selo real, que poderiam ser circulados dentro da 

França sem maiores problemas. Em 1780, a França permite que o livro apareça sem a 

necessidade de uma unção ou temor de uma sanção. 

 

Antes mesmo que fosse reconhecido o direito do autor sobre sua obra, a 
primeira afirmação de sua identidade esteve ligada à censura e à interdição 
dos textos tidos como subversivos pelas autoridades religiosas ou políticas. 
(CHARTIER, 1998, p.23) 
 
 

Desta maneira, a circulação dos livros era controlada, de certa forma, 

pelo rei e isso acabava intimidando os escritores. Mas, com o grande feito de 

Gutenberg com a descoberta da imprensa, a história muda significativamente. 

No século XVI, conforme Chartier (1998, p.85), nos espaços de leitura 

se instauravam obrigatoriamente o silêncio, um comportamento regulado e controlado, 

devendo ser um local separado de divertimentos mais mundanos, como beber, 

conversar e jogar. No entanto, a história das práticas da leitura no século XVIII foi 

marcada pela liberdade da leitura, pela representação do leitor na natureza, por meio 

das imagens, o leitor lia andando, deitado. O que até então não era praticado, os 

espaços de leitura eram gabinetes, espaços fechados e privados, em que o leitor 

permanecia sentado e imóvel. Nesse período a pintura tinha grande influência nos 

livros, ligado a forças da mensagem sagrada. Com imagens de Santos, da bíblia, como 
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sendo algo imenso. No século XIX percebe-se uma desvinculação do livro com a 

imagem. 

Ainda no sec. XVI leitores demais, leituras demais, no Antigo Regime 

os filhos devem copiar os pais, mas pelo acesso à leitura passam de meros colegiais a 

universitários, a abandonar a terra em favor dos ofícios da pena e da palavra. Então, 

para os governantes isso significava uma grande desordem social, uma vez que, 

desviados dos ofícios da terra ou manufatura almeja-se cargos e benefícios e os 

leitores que se tornarão estudantes em grande quantidade, obrigam a importar do 

estrangeiro aquilo que não se produzia no país. 

 
A multiplicação dos livros é garantida, primeiro, pela invenção de Gutenberg, 
segundo, no século XIX, pela industrialização da atividade gráfica e, enfim, no 
século XX, pela multiplicação das tiragens graças aos livros de bolso. 
(CHARTIER, 1998, p. 110) 
 

 
Os livros de bolso eram vendidos fora das bibliotecas por mascates, 

eram obras “sem qualidades”, mais acessível e menos caras, tinha como objetivo levar 

a novos leitores aquilo que tinha sido publicado para outros. Desta forma, acabou 

multiplicando a leitura daqueles que já liam e conduzindo a novos leitores que não 

estavam habituados à cultura dos livros. 

Nas sociedades da Europa no século XVIII era comum se ler em voz alta 

nos salões, nas sociedades literárias, nas carruagens. Era uma forma de sociabilidade 

partilhada e muito frequente. 

No século XIX a leitura em voz alta era limitada a alguns espaços como 

Igreja, universidades, tribunal e as escolas (de início se lia em voz alta e posteriormente 

ensinava-se a capacidade de ler com a mente, em silêncio). 

Hoje, a leitura em silêncio é realizada em ambientes públicos como a 

biblioteca, o metrô, o trem, o avião e a leitura em voz alta ficam circunscritos na relação 

adulto-criança e aos lugares institucionais. 

O escrevente público era uma figura muito importante das sociedades 

do Antigo Regime. Era ele que escrevia formulários, curriculum vitae, as pessoas que 

não são totalmente iletradas, mas que respeitava as formas (normas) da sociedade 

burocrática. Essa figura desaparece perto do fim do século XIX. 



14 

 

  

No século XIX a escola era republicana e a igreja romana, assim, os 

livros tinham conteúdos e leituras diferentes de um local para o outro. 

De acordo com Chartier (1998), os leitores hoje passam pela revolução 

eletrônica, ou seja, uma revolução nas estruturas do suporte material do escrito. 

Com a inscrição do texto na tela muda-se significativamente a 

estruturação, organização e distribuição dos livros, muito diferente do livro em rolo da 

Antiguidade. Assim, o livro deixa de ser uma continuidade dos hábitos dos pais, que era 

passado de geração em geração, portanto, um distanciamento dos comportamentos 

anteriores.  

Desta maneira, as práticas de certas comunidades eram também 

definidas pelas existências de técnicas ou de modelos de leitura, como por exemplo, a 

dos místicos, a dos mestres da escolástica da Idade Média, a de determinada classe 

social do século XX etc.  

Entretanto, sabemos que a intenção do autor é convencer os leitores 

do que se escreve, não importa se é um jornal, redação ou resenha, tentar expor 

argumentos para tornar um interlocutor, um comparsa, o qual decide quando abrir e 

quando fechar o livro que está lendo. Por isso, de acordo com Lajolo (2006), espera-se 

que o leitor encontre no texto que lê, o que nele foi buscar.  

O escritor interessado em seduzir o outro tem de construir hipóteses 

relativas ao leitor que deseja seduzir. Colocando-se no lugar do leitor, vivenciando suas 

expectativas e suas reações.  

 

1.2 A Literatura Infantil  

 

 

Vários estudiosos do mundo inteiro tentam descobrir os mistérios 

seguidos pela Literatura. Existem hipóteses levantadas por meio de documentos 

encontrados em diferentes regiões como: inscrições em pedras, tabuinhas de argila ou 

vegetal, escrituras em papiro ou pergaminho, em rolos de papel. Foi por meio da escrita 

que possibilitou o conhecimento destes documentos e outros tantos textos que 

podemos ler hoje.(COELHO, 1991). Assim, a escrita: 
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É um conjunto de habilidades e comportamentos que se estendem desde 
simplesmente escrever o próprio nome até escrever uma tese de doutorado [...] 
conjunto de habilidades, comportamentos, conhecimentos que compõem um 
longo continuum. (SOARES, 1998, p. 06). 
 
 

E esse continuum é parte integrante do homem, como afirma Coelho 

(1991, p. 13), o poder de resistência dessa coisa, aparentemente tão frágil e precária, 

que é a palavra, (literária ou não) prova de maneira irrefutável que a comunicação entre 

os homens é essencial a sua própria natureza.   

De acordo com Coelho, (1997) a Literatura Infantil é: 

 

Antes de tudo, literatura; ou melhor, é arte: fenômeno de criatividade que 
representa o Mundo, o Homem, a Vida, através da palavra. Funde os sonhos e 
a vida prática; o imaginário e o real; os ideais e sua possível/impossível 
realização... é uma linguagem específica que, como toda linguagem, expressa 
uma determinada experiência humana, e dificilmente poderá ser definida com 
exatidão.(COELHO, 1997, p.24) 
 

 

Literatura Infantil: arte literária ou pedagógica? Quando se faz essa 

pergunta dificilmente se chega a uma resposta, pois, de acordo com Coelho (1997, p. 

41), a Literatura Infantil ensina e diverte ao mesmo tempo, o que difere uma da outra é 

a época e o contexto do leitor. Percebe-se que em épocas de grandes mudanças no 

contexto social e político de uma sociedade em que um Sistema é substituído por outro, 

o que predomina é o aspecto artes, para que a criança não “sofra” com a crise das 

mudanças e se divirta com a literatura. Já em épocas de consolidação, em que um 

determinado Sistema se solidifica, percebe-se a tendência da literatura como arte 

pedagógica, na qual se busca transmitir valores como sendo “verdades” únicas a serem 

seguidas.  

Cabe ao educador utilizar-se da Literatura Infantil de modo que 

contemple as duas naturezas básicas: literatura para divertir, dar prazer, emocionar e 

ao mesmo tempo ensinar novas consciências de mundo, novos modos de pensar, viver 

e reagir.  

De acordo com Coelho (1991), a origem da Literatura Infantil, hoje 

conhecida como “clássica” tem suas raízes mais remotas em certas fontes indo-
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européias, no entanto, não se pode dizer com certeza quais foram as origens da 

Literatura Popular. Sabe-se que a coletânea mais antiga é Calila e Dimma, surgida na 

Índia em meados do século V antes de Cristo, denominada como fabulário indiano-

persa-sírio-árabe-hebraico-latino-castelhano, que serviu de fonte à literatura narrativa 

ocidental. 

Alguns estudiosos acreditam que por volta do século IX e X começa a 

surgir uma literatura popular originária da literatura ocidental, essa literatura dá origem 

então, a literatura folclórica, conhecida hoje, como literatura infantil.  

As primeiras manifestações de preocupação em direcionar a literatura 

para crianças ou jovens é percebida na França, na segunda metade do século XVII, 

com As Fábulas (1668) de La Fontaine; os Contos da Mãe Gansa (1691/1697) de 

Charles Perrault; os Contos de Fadas (8 vols. – 1696/1699) de Mme. D`Aulnoy e 

Telêmaco (1699) de Fenelon. “É essa literatura que resulta da valorização da Fantasia, 

e da Imaginação e que se constrói a partir de textos da Antiguidade Clássica ou de 

narrativas que viviam oralmente entre o povo” (Coelho, 1991, p.75) 

Antes mesmo de existir esses primeiros clássicos, é importante 

salientar que a literatura, as histórias, vieram da tradição oral. Busatto 2006 denomina 

contador de histórias, aquele que transmite a oralidade, é a pessoa que em outros 

tempos foi chamado de rapsodo para os gregos; griot para os africanos; bardo para os 

celtas e para nós, contador de histórias. 

 

O contador de histórias permite o fantástico, o maravilhoso e a reticência, 
características das narrações orais, que se encarregam de gerar encantamento 
enquanto narram, prolongando a história com divagações, digressões, dilatando 
o tempo narrativo e levando o ouvinte para onde eles desejarem.(BUSATTO, 
2006, p. 21). 
 
 

Mas afinal de contas quando eles surgiram? Não existe uma data 

precisa, no entanto, há diversos estudos que sugerem que os contos de fadas, fábulas, 

lendas, mitos e histórias foram originados pela oralidade e posteriormente perpetuados 

pelas técnicas pictográficas e pela escrita. E sabe-se que há registros de seres 

mitológicos datados em 5.000 anos antes de Cristo, por isso, podemos concluir que 

também os contos já eram conhecidos nesta época. E os primeiros indícios de um 
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sistema de escrita (alfabeto) surgiram aproximadamente a 7.000 a. C., na Grécia 

(BUSATTO, 2003, p. 22).  

Pensando assim, podemos dizer que a literatura passou por um 

processo evolutivo, surgiu pela tradição oral, em que era contada oralmente de geração 

em geração, com a descoberta da escrita pictográfica, foi possível ter uma noção de 

tempo em que isso ocorreu, e depois foi perpetuada e multiplicada pela escrita como 

conhecemos hoje.  

As contribuições dos contos de fadas, das fábulas, e do mundo 

maravilhoso que é apresentado para as crianças são inúmeras, as quais, Bettelheim 

(1978, p.13), acredita ser:  

 
Através deles que se pode aprender mais sobre os problemas interiores dos 
seres humanos, e sobre as soluções corretas para seus predicamentos em 
qualquer sociedade, do que com qualquer outro tipo de história dentro de uma 
compreensão infantil. 
 

 
Nos contos de fadas é possibilitado à criança essa percepção, do bom 

e do mau em personagens característicos, ou seja, características humanas que nem 

sempre se apresentam isoladas em apenas um indivíduo, muitas pessoas são boas e 

más ao mesmo tempo. 

 
 

Muitos pais acreditam que só a realidade consciente ou imagens agradáveis e 
otimistas deveriam ser apresentadas à criança – que ela só deveria se expor 
ao lado agradável das coisas. Mas esta visão unilateral nutre a mente apenas 
de modo unilateral, e a vida real não é só agradável. (BETTELHEIM, 1978, 
p.17) 

 

 

 

 E isso é confuso para a criança, que o herói, nem sempre é somente 

herói, às vezes o herói erra, mente, desobedece, assim como chapeuzinho vermelho, 

que mesmo preocupada com a saúde de sua avó, desobedece a sua mãe e segue o 

caminho mais curto indicado pelo lobo mau. Por isso a importância dos contos de 

fadas, para que ela conheça esses dois opostos, mesclados em vilões e heróis. “Então, 

a criança tem uma base para compreender que há grandes diferenças entre as 
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pessoas, e que, por conseguinte, uma pessoa tem que fazer opções sobre quem quer 

ser.” (BETTELHEIM, 1978, P. 13). 

Partindo deste pressuposto, Coelho (1997) acrescenta que “é, pois, 

nesse período de amadurecimento interior que a Literatura Infantil e, principalmente, os 

contos de fadas podem ser decisivos para a formação da criança em relação a si 

mesma e ao mundo à sua volta”. Pois, possibilita à criança a compreensão de certos 

valores básicos da conduta humana que sempre regeram o mundo, diminui o medo, a 

insegurança que a cerca na infância, na construção de sua própria identidade, em 

caracterizar o que acredita ser o bom e o mau. Assim, enfrentará os problemas de 

maneira mais madura e segura, identificando os heróis e heroínas do mundo 

maravilhoso dos contos de fadas, resolvendo suas dificuldades. 

Segundo Abramovich (1997), a leitura, assim como a construção do 

conhecimento, independente se é um conto de fadas, uma literatura puramente 

pedagógica ou artística, necessita de uma aprendizagem lúdica, pois as atividades 

propostas pelo educador devem proporcionar a imaginação, o fantástico mundo do faz 

de conta, a criatividade, a interpretação da criança, sendo assim, ela irá se divertir com 

as brincadeiras, jogos, músicas e histórias contadas, tornando mais alegre e prazeroso 

o aprendizado da criança. 

 

 
É ouvindo histórias que se pode sentir (também) emoções importantes, como a 
tristeza, a raiva, a irritação, o bem-estar, o medo, a alegria, o pavor, a 
insegurança, a tranquilidade, e tantas outras mais, e viver profundamente tudo 
o que as narrativas provocam em quem as ouve... pois, é ouvir, sentir e 
enxergar com os olhos do imaginário! (ABRAMOVICH, 1997 p. 17). 

 

 

O primeiro contato da criança com um texto é feito oralmente, tendo a voz 

de alguém conhecido como pai, mãe, avó, irmãos, por isso é importante que a leitura 

seja cultivada dentro de casa também, pois, faz com que as histórias se tornem mais 

prazerosas, rir, gargalhar dos personagens, vivenciarem situações e conhecer outros 

lugares de maneira descontraída. Explorando sempre o mundo do imaginário, viajando 

no tempo, mergulhando em outras culturas, em outros mundos. 
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E ouvir historia não é limitada a quem não é alfabetizado, para quem já 

sabe ler é prazeroso da mesma maneira, “pois o destino da narração de contos é o de 

ensinar a criança a escutar, a pensar e a ver com os olhos da imaginação” 

(Abramovich, 1997, p. 22). 

 

1.3 A Literatura Infantil no Brasil 

 

No século XIX a criança é descoberta como um ser que precisava de 

cuidados específicos para sua formação humana, cívica, espiritual, ética e intelectual 

(COELHO 1991p. 139). No entanto, isso não ocorreu de uma hora para outra, a 

princípio foi vista como um “adulto em miniatura”, cuja fase (infância) deveria ser 

encurtada o máximo possível para se chegar ao adulto ideal. A concepção de qualidade 

do ser criança e adolescente como importantes para o desenvolvimento biológico e 

psicológico se dará apenas no próximo século XX.  

Neste período, de acordo com Ariès (1981), a criança era vista como 

um ser indiferente, não existia esse sentimento que temos hoje em relação à criança.  

Existia um sentimento superficial, era tida como um ser de divertimento, uma “coisinha 

engraçadinha”, que servia para divertir os adultos, assim como um animalzinho. Por 

volta do século XVII, existia-se um grande índice de mortalidade infantil, tida como 

perda inevitável, e por esse e outros motivos o adulto não se “apegava” as crianças, 

pois logo seria substituída. Essa mortalidade infantil se mantinha pela inexistência de 

vacinas e por falta de higiene e cuidados próprios com a criança.  

Os trajes dessas crianças não se diferenciavam das vestimentas dos 

adultos. Assim que a criança deixava os cueiros, ou seja, a faixa de tecido que era 

enrolada em torno de seu corpo, ela era vestida como os outros homens e mulheres de 

sua condição. Após o século XVIII é que o traje da criança se tornou mais leve, mais 

folgado, deixando-a mais a vontade. (ARIÈS, 1981, p. 69)  

A história da literatura brasileira começa tardiamente, no período de 

grandes acontecimentos como a proclamação da republica, em que se imaginava 

novos tempos de modernização, consolidação do café como um produto base de 

exportações, abolição da mão de obra escrava, substituída pela assalariada, e 
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consequente urbanização das principais cidades como, São Paulo, Rio de Janeiro e 

Recife.  Assim, o momento se torna propício para o crescimento da literatura infantil, 

pois, ainda no entre-séculos (XIX – XX) começa a se firmar a consciência de que era 

urgente uma literatura própria, brasileira, que valorizasse o nacional para crianças e 

jovens, que não fossem editadas em Portugal, escritas num português que se 

distanciava dos leitores brasileiros. E também uma grande preocupação com os livros 

didáticos, pois com a modernização das cidades, e a transição da sociedade rural para 

a urbana, a escola exerce um papel fundamental. (LAJOLO, 1991). 

Os precursores desta literatura brasileira para crianças foram: O 

Amiguinho Nhonhô – de Joaquim José de Meneses Vieira – Rio de Janeiro, 1882; Júlia 

Lopes com Contos Infantis, publicado em 1886, que era sessenta narrativas em versos 

ou prosas destinadas à diversão e instrução da infância; Contos da Carochinha – de 

Figueiredo Pimentel (1895), foi a primeira coletânea brasileira de literatura infantil 

organizada com a finalidade de traduzir em linguagem brasileira os contos infantis 

estrangeiros, e foi ele também que popularizou os livros por meio de edições mais 

acessíveis; Arnaldo de Oliveira Barreto em 1915 criou a Biblioteca Infantil, 

apresentando 25 títulos que foram adaptados, inclusive o clássico O Patinho Feio de 

Andersen. (COELHO, 1991) 

No século XX, Monteiro Lobato foi o marco histórico, sua primeira obra 

A Menina do narizinho Arrebitado, publicada em 1920, fundiu o real ao maravilhoso em 

uma única realidade.  

 

 
 

A criança, por natureza, precisa crescer, cumprir seu ciclo vital e cultural. E 
para isso precisa de um projeto de vida em que se engaje e no qual aplique, de 
maneira dinâmica e harmoniosa como o todo, toda a potencialidade de suas 
energias vitais, Monteiro Lobato deu-lhe (e ainda dá...) um projeto cultural, 
mostrando o valor essencial da Literatura e abrindo à sua frente o mundo 
maravilhoso da Cultura.(COELHO, 1991, p. 238) 
 

 
 

Algumas características principais de Monteiro Lobato são as 

necessidades de ruptura com o sistema de vida tradicional e a defesa incondicional do 
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homem de iniciativa, por isso recusou em suas obras o sentimentalismo, tão comentado 

na época e as tensões dramáticas existentes numa família normal.  

Assim como aponta Lajolo 1991, o sucesso de “O sítio do pica-pau 

amarelo” explica-se pelo momento em que Monteiro representa uma concepção a 

respeito do mundo e da sociedade, bem como uma tomada de posição a propósito da 

criação de obras para a infância.  

Na década de 30 o Brasil passa por várias reformas, com a quebra da 

Bolsa de Valores de Nova York, em 1929 gerando uma crise econômica e com a posse 

de Getulio Vargas, iniciando o período de ditadura militar brasileira. No âmbito 

educacional houve mudanças neste setor, propostos por pedagogos influenciados pelo 

pensamento norte-americano, em particular de John Dewey, fundando o movimento da 

escola Nova, que criticava a educação tradicional, destinada apenas a elite e visavam à 

escolarização em massa da população. 

Em 1936 com a fundação da Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, em 

São Paulo, percebe-se uma preocupação com a formação das novas gerações, mesmo 

num contexto de reformas, e estruturações políticas econômicas, cresce também a 

produção de Literatura Infantil. Ainda na década de 1930 nota-se um grande interesse 

das crianças em histórias, além de tradicionais e as de Lobato, elas se encantam pelas 

novas revistinhas que surgem de curta duração e que dá início à era da imagem, 

conhecida hoje como Gibi. (LAJOLO, 1991) 

Conforme Lajolo 1991 (p. 88), o mundo em 1945 saía de uma guerra, e 

o Brasil de uma ditadura. Getulio foi deposto e sucedido pelo General Eurico Gaspar 

Dutra em 1946. Em 1946 um clima de hostilidade entre as duas grandes potências EUA 

e URSS (originadas após a segunda guerra mundial) desencadeia a chamada Guerra 

Fria, patrocinavam a reconstrução européia e a disputa do poderio mundial. Ainda em 

seu mandato, Getulio Vargas dá apoio político e hospeda Franklin Delano Rosevelt dos 

Estados Unidos, com essa aliança norte-americana, o Brasil se torna o mercado 

preferencial da indústria norte americana, fornecedora tanto de eletrodomésticos e 

automóveis, como de produtos culturais. E por atender as demandas da classe media 

urbana, Getulio é reeleito em 1950 como presidente. 



22 

 

  

Na década de 1940, acontece a verdadeira expansão da leitura 

quadrinizada, com os super-heróis, séries de detetives, e aventuras. Nesta época, 

segundo Coelho 1991, a literatura procura eliminar as “irrealidades”, o extraordinário, o 

maravilhoso dos contos de fadas, bruxas, duendes, gigantes, castelos, princesas, ou 

príncipes encantados, combatidos como “mentiras”. Acreditavam que os contos de 

fadas em geral falsificavam a realidade e seriam perigosos para as crianças, pois 

poderiam perder o sentido do concreto, evasão do real, distanciamento da realidade.  

Assim, Lajolo (1991, p. 87) acredita que isso resultou em  uma grande 

produção de livros estritamente reais, que eram medíocres e nulos como literatura. Em 

que infantilizavam a fala, com diminutivos desnecessários, repetições de clichês, 

propondo ao leitor não uma experiência vital, mas uma atividade meramente lúdica e 

inconsequente. Desta maneira, a autora também argumenta que nesse período de 

escritores em série, a quantidade de livros produzidos para as crianças aumentou 

muito, mas a maioria dos escritores que surgem nessa década repete temas e/ou 

personagens. 

 Na década seguinte, a produção para crianças já não se destina 

apenas às leituras nas escolas, agora, divulga-se também com entretenimento e as 

leituras em quadrinhos se faz presente nessa época como assunto de discórdias, uns 

acreditavam que era de grande relevância para as crianças, outros defendiam o 

nacionalismo ferido pelas “importações” de histórias. No entanto, a literatura em 

quadrinhos cresce como um produto mais lucrativo na área de imprensa, para atender o 

crescente público em todo o Brasil. 

Na década de 60 com os presidentes Jango, Marechal Castelo Branco 

e Médice o Brasil caminha rumo ao desenvolvimento, com períodos de protestos 

políticos, passeatas estudantis contra o governo e movimento militar. 

Em 1961 com a promulgação da lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei nº 4.024, de 20/12/1961) pretende-se dar uma ênfase maior à leitura nos 

currículos de 1º e 2º graus, sendo uma habilidade formadora básica, é colocada como 

ponto de apoio das múltiplas atividades propostas aos alunos. Ainda na década de 60 a 

área educacional passa por reformas que convertem técnicas e verbas norte 

americanas, o novo modelo é burocrático e profissionalizante, enfatizando a formação 
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de técnicos de nível médio e incentivando a proliferação de faculdades particulares de 

um ensino de baixa qualidade como ilusão de status universitário. (LAJOLO, 1991, p. 

130). 

Nesta década, apesar do grande sucesso das histórias em quadrinhos 

predominantemente importada, divulgados maciçamente na televisão (que também 

emerge nesse período), Ziraldo com Pererê, e Mauricio de Souza com Turma da 

Mônica, conquistam não só o mercado brasileiro, como também o internacional. 

Entre 1970 e 1973 o Brasil vive uma fase de modernização capitalista 

acelerada e irreversível, denominada “milagre brasileiro”, com empréstimos exteriores, 

expansão da indústria automobilística e da construção civil, com isso certa fração da 

população brasileira (classe media) vive um desafogo econômico, e outra fração (classe 

mais baixa) vive o arrocho salarial. Assim, com o achatamento salarial, o endividamento 

externo e a insatisfação do governo surgem o reverso do milagre. (LAJOLO, 1991, p. 

131). 

Na década de setenta, conforme Lajolo (1991), a ficção científica e o 

mistério policial ganha espaço nas literaturas infantis e principalmente não-infantil. As 

quais contemplam a presença de crianças como detetives ou beneficiários dos poderes 

agenciados pela ciência. Percebe-se um fortalecimento e renovação da poesia infantil, 

rompendo com a tradição escolar e tornando-se predominantemente lúdica e 

especulativa. 

Desta maneira, percebe-se a trajetória da história da literatura infantil  

no Brasil, suas evoluções, características de cada período até os dias atuais. 
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2 A CRIANÇA DE SEIS ANOS E A LITERATURA INFANTIL 

 

2.1 As Fases de Desenvolvimento da Criança de Seis Anos 

   

De acordo com Piaget apud Faria (1997, p. 14), o desenvolvimento do 

pensamento e da linguagem pode ser descrito como níveis evolutivos que se dividem 

em: Plano sensório-motor (de 0 a 2 anos), Plano representativo simbólico (de 2 a 7 

anos) e Plano representativo conceptual (de 7-8 a 11 anos). Mas a fase que nos 

interessam nesta pesquisa é o de 2 a 7 anos – Plano representativo simbólico. 

Segundo Faria (1997), esse plano é chamado simbólico porque 

possibilita a criança evocar a imagem do objeto ausente, através da imitação interna. 

Ou seja, recorre a lembranças, realizadas anteriormente, ou a um conjunto de coisas 

semelhantes que a faz dar significado à palavra. 

Essa construção da imagem de acordo com Faria (1997) é feita através 

da imitação interna das ações que foram realizadas, no passado, sobre o real. Uma vez 

construída pode ser acomodada e assimiladas às outras. No início é formado pré-

conceitos que, ao serem assimilados, podem se tornar parte de um grupo de 

significados como, por exemplo, a flor (margarida) apresentada para a criança como 

flor. Ao ver um lírio, ela não entenderá como uma flor, mas como um objeto estranho. 

Essa fase é caracterizada por acomodações e assimilações incompletas, essas 

palavras ainda desempenham funções de semissignos, pois ainda não substituem um 

significado genérico, mas um significado particular. 

Assim, cada pensamento se relaciona com outro, amadurecendo e se 

desenvolvendo, recorrendo a acontecimentos passados para realizar novas 

associações. 

Nesse momento de acomodações e assimilações, com o surgimento da 

linguagem, Piaget (2001, p. 24) afirma que, as condutas das crianças são modificadas 

no aspecto afetivo e no intelectual, elas tornam-se capazes de reconstituírem suas 

ações passadas sob forma de narrativas e antecipar suas ações futuras pela 

representação verbal. Assim, resultam três consequências essenciais para o 

desenvolvimento mental: a socialização, o pensamento e a intuição. 
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A socialização da ação, a troca e a comunicação são algumas das 

consequências do aparecimento da linguagem. Enquanto a linguagem ainda não se 

estabelece de forma definida, as relações interindividuais se limitam a imitações de 

gestos corporais e exteriores. Quando a palavra se define, a vida interior é posta em 

comum, se constrói conscientemente na medida em que pode ser comunicada. A 

criança descobrirá “as riquezas insuspeitas de um mundo de realidades superiores a 

ela; seus pais e adultos que a cercam lhe parecem já como seres grandes e fortes” 

(Piaget, 2001, p.26), modelos a se inspirar e copiar, desenvolvendo uma submissão 

inconsciente, intelectual e afetiva, por consequência da coação espiritual exercida pelo 

adulto. 

O pensamento em crianças de dois a sete anos de idade, varia entre 

dois extremos, o pensamento por incorporação ou por assimilação pura, e o 

pensamento adaptado aos outros e ao real. O pensamento por incorporação é o 

pensamento egocêntrico, em que a criança satisfaz o eu por meio de uma 

transformação do real em função dos seus desejos, como por exemplo, uma brincadeira 

de boneca, a criança refaz sua própria vida, corrigindo do seu modo. O pensamento 

adaptado aos outros e ao real está relacionado à intuição, ela modifica seu pensamento 

de acordo com o que ela conhece e com o que ela pensa. (PIAGET, 2001) 

A intuição é também uma consequência da linguagem, em que a 

criança está sempre afirmando, sem nunca demonstrar. Reflexo de seu egocentrismo, 

pois a sua confiança existe antes de qualquer outra objeção feita pelo outro. 

Na visão de Piaget apud Faria (1997, p. 62), na fase do pensamento 

simbólico os tipos de linguagens mais comuns são: Linguagem egocêntrica pura 

(aquela em que a criança fala para si), repetição (repete sons ou palavras por mero 

prazer), monólogo (fala de suas ações na ausência de outrem), monólogo coletivo (fala 

de suas ações na presença de outrem), Linguagem egocêntrica mitigada (há 

colaboração com o outro na ação ou no pensamento não-abstrato, fala para atender 

suas necessidades), ordens, súplicas e ameaças (induz o outro a agir em função do 

seu “eu”), diálogos e informações (fala de suas ações e de outros com base em 

experiências pessoais), disputas e discussões (contrapõe suas ações e desejos aos do 

outro, sem justificações lógicas verbalizadas). 
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Partindo destes pressupostos, faz se necessário um entendimento do 

pensamento e da linguagem do ser em desenvolvimento, pois, percebe - se que o fato 

de uma criança se comunicar bem, ser considerada uma criança falante, isso não 

implica em aluno intelectualmente capaz, e de incapaz aquele que comunica 

inabilmente. Por isso é importante o educador entender que o pensamento se relaciona 

com a linguagem, e como se desenvolve esse processo de linguagem, nas suas várias 

formas citadas acima. 

De acordo com o documento Brasil (Ensino Fundamental de nove anos) 

(2007, p.59 - 67), é de extrema importância um planejamento cuidadoso do currículo, 

para que assegure o desenvolvimento de todas as áreas do conhecimento. Entre elas a 

área das Linguagens, que deve propor atividades variadas, com práticas discursivas, de 

diferentes gêneros textuais, orais e escritos. E é nesse momento que vale ressaltar 

mais uma vez, a grande relevância da leitura na formação do aluno de seis anos de 

idade. Seja ele por meio de textos com uso da linguagem oral e escrita, em que as 

crianças são ouvintes ou locutores. Entretanto, observamos uma falta de referência 

explicita à literatura infantil e até mesmo, quanto à relevância da leitura para formação 

das crianças dos anos iniciais. Então, nos vem um questionamento, como um 

documento que tem como foco o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças de 

seis anos de idade ingressantes no ensino fundamental de nove anos e a busca do 

fortalecimento de um processo de debate com professores e gestores sobre a infância 

na educação básica, não evidencia a importância da leitura em sala de aula? 

A Literatura é comentada de maneira superficial como “uma  

representação de formas de expressão criadas pelo homem como possiblidades 

diferenciadas de dialogar com o mundo”(p.47) e mais adiante temos um capítulo que 

retrata a leitura como sendo uma forma de relacionar o letramento e a alfabetização, o 

que não deixa de ser algo muito significativo. Porém, acreditamos que a leitura transita 

por caminhos que vão além da escrita apenas. Ela está relacionada com o prazer, ao 

hábito de ler, como forma de extrapolar o ambiente escolar, não ficar preso em uma 

sala de aula, ler somente porque o professor assim ordenou. E que não se restringe a 

alfabetização, assim como afirma Abramovich (1997), ouvir histórias não se limita aos 
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alfabetizados, para os pequenos, ensinam a ouvir, a pensar e ver o mundo com os 

olhos da imaginação. 

Desta forma, cabe ao educador planejar suas atividades de modo que 

proporcione significância (que despertem interesse) para a criança, atividades variadas, 

leituras de diferentes textos e essencialmente, textos de histórias e textos literários.  

 

2.2 Como as Crianças Leem Nessa Fase  
  
 

Segundo Coelho (1997, p. 28), a evolução psíquica das crianças 

diverge um pouco, de umas para as outras, a natureza e a sequência de cada estágio 

são os mesmos para todas. Assim, a inclusão do leitor em determinada “categoria”, 

“fase”, depende não só de sua idade, mas de suas inter-relações, ou seja, seu 

amadurecimento biopsíquico, afetivo, intelectual e nível de domínio da leitura. Capelatto 

(1998, p.10) afirma que, “embora as fases não obedeçam rigorosamente a datas 

estabelecidas, elas acontecem dentro de alguns períodos de nossas vidas, e precisam 

ser observadas para serem compreendidas”. 

De acordo com Silva (2001, p. 16) a criança de seis anos se encontra 

na fase “mágica”, que engloba crianças de três a seis anos, normalmente ouvem as 

histórias com muito interesse e encanto. Nessa fase também é muito comum, ouvir: 

“conte de novo”, “conte outra vez”.  

Na primeira leitura é tudo novo, mas já nas seguintes, são mais ricas 

em detalhes, consegue antecipar, imaginar. Elas preferem histórias de repetição, 

histórias de animais domésticos, de circo, zoológico, enredos que envolvem alimentos, 

flores, nuvens, festas, enfim, um enredo que se aproxime o mais possível da vida da 

criança, de suas experiências cotidianas. Mas aqui nesse período, entram também, os 

contos de encantamentos, fábulas, contos de fadas, e pode despertar nessa faixa 

etária, um senso crítico, expresso com certa lógica como: - Por que o sapatinho de 

cristal da Gata Borralheira não se transformou no chinelo velho quando todo o encanto 

desapareceu? (SILVA, 2001, p. 18) 

Neste sentido, Capelatto (1998, p. 12) orienta aos adultos a contarem 

histórias, de preferência as histórias tradicionais, com coisas horríveis, com gente que 
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morre, com gente que mata, perda da mãe, lobo que come gente, inveja de gente, 

gente que faz bem, gente que faz mal, enfim, tudo o que povoa a cabeça da criança, 

para que ela consiga organizar seus sentimentos como o medo e a culpa. Desta 

maneira, a criança pedirá que repita várias e várias vezes a mesma história para que 

ela consiga introjetar, organizar seus sentimentos sobre morte e vida, inventar histórias, 

e no futuro, quando tiver uma perda saberá lidar melhor com essa situação. 

As crianças de seis anos de idade ainda necessitam da presença do 

adulto como estimulador, para que esse novo leitor descubra, que ele pode sozinho se 

comunicar com o mundo da escrita. Nesta fase, denominada por Coelho (1997) de leitor 

iniciante, é de extrema importância o incentivo, o aplauso carinhoso do adulto, a cada 

uma de suas pequenas vitórias.  

Neste momento, a criança está na fase de aprendizagem da leitura, em 

que reconhece os signos do alfabeto, a formação de sílabas simples e complexas. 

Coelho (1997, p. 30-31) apresenta alguns critérios para seleção de livro para essa faixa 

etária: 

 

 Deve conter começo, meio e fim, uma organicidade, coerência, mesmo 
que seja um texto imaginário, ou realista; 

 Os personagens devem ter traços, características e comportamentos bem 
nítidos, ou seja, limites precisos entre bom e mau, forte e fraco, pois neste 
momento ela está em construção do conhecimento de mundo; 

 O texto deve ser estruturado com palavras de sílabas simples, frases 
curtas nominais ou absolutas, com elementos repetitivos para facilitar a 
compreensão dos enunciados; 

 Os argumentos devem estimular a imaginação, a inteligência, o querer, o 
pensar [...] a fusão de dois mundos: o real e o da fantasia. 

 

O leitor iniciante é atraído pelas histórias bem humoradas, em que a 

astúcia do fraco vence a prepotência do forte, o bem vence o mal. E a partir desses 

momentos de leituras o leitor irá formando conceitos de personagens, de 

personalidades, inclusive a sua identidade, por isso é de extrema importância uma 

seleção de livros destinados a cada faixa etária da criança. E como dissemos 

anteriormente, isso independe da criança saber ler ou não. 
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3 LITERATURA NA ESCOLA NO PERÍODO DE ALFABETIZAÇÃO 

 

3.1 O que Fazer? Como Fazer? 

 

De acordo com BRASIL (Parâmetros Curriculares Nacionais), (1997 p. 

40), a leitura na escola tem sido, fundamentalmente um objeto de ensino, mas precisa 

se tornar um objeto de aprendizagem. E para que isso se constitua, o documento 

aponta alguns elementos chaves para isso acontecer. É necessário que a leitura “faça 

sentido para o aluno, isto é, a atividade de leitura deve responder do seu ponto de vista, 

aos objetivos de realização imediata.” Ou seja, deve resolver um problema prático, 

informar-se, divertir-se, estudar, escrever, ler buscando nas entrelinhas um significado, 

informações relevantes e até soluções de conflitos. 

Desta forma, o documento Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), 

incentiva a leitura na sala de aula, mostrando que é preciso trabalhar com a diversidade 

textual, oferecendo textos do mundo, não apenas os livros didáticos que são 

trabalhados em sala de aula. Ler não é simplesmente decodificar letras, convertê-las 

em som, mas tornar essas letras e sons, significativas para o leitor, fazer com que 

façam sentido e que tenha as interpretações de quem lê (LEAL; ALBUQUERQUE; 

MORAIS, 1997, p.42). Por isso é preciso que antecipem, que façam inferências, a partir 

do que leram, ou dos conhecimentos prévios, que levantem suposições. Assim, a 

alfabetização ganha significado, uma vez que a criança percebe a importância de 

aprender a ler, a autonomia que isso traz, como é bom saber escrever e ler. 

Entretanto, Teberosky (2003, p. 83), acredita que o currículo em 

educação infantil relacionado à compreensão da escrita e da linguagem escrita, deveria 

ser organizado em quatro grandes eixos: entrar no mundo da escrita; apropriar-se da 

linguagem escrita; escrever e ler e produzir e compreender textos escritos. 

O primeiro, “entrar no mundo da escrita”, é apresentar às crianças 

novos tipos de textos e suportes existentes na vida cotidiana, “é importante que as 

crianças interajam com uma grande diversidade de textos” (p.85). O segundo eixo, 

“apropriar-se da linguagem escrita”, diz respeito à frequência com que as crianças se 

comunicam com leitores e escritores, e com que participam de situações em que a 
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escrita adquire significação como, por exemplo, escutar a leitura em voz alta, que 

também é escutar a linguagem. 

“Escrever e ler”, o terceiro eixo refere-se ao processo de compreensão 

entre escrever e ler e a presença de escritos na sala de aula facilita essa exploração, 

pois favorece as atividades de escrita e leitura, mesmo antes de as crianças saberem 

fazê-lo. O quarto eixo, “produzir e compreender textos escrito” é basicamente o acesso 

aos textos, aprender a deslocar-se sobre o texto, analisar as letras em destaque, as 

ilustrações, os títulos, etc., é ajudar as crianças a navegar nos textos. (TEBEROSKY, 

2003, p. 87). Esses eixos enquadram-se na educação infantil e também nos anos 

iniciais, principalmente no primeiro ano do ensino fundamental, em que a maioria das 

crianças iniciam seu processo de alfabetização e de leitura, por isso é imprescindível 

que o professor tenha conhecimento dessas premissas, lembrando-se que não existe 

uma progressão sequencial em que exista uma ordem certa e definida para que os 

avanços aconteçam. Cada indivíduo possui o seu tempo e seu desenvolvimento 

particular.   

 Além disso, as atividades em sala de aula, conforme BRASIL (1997 p. 

42), devem ser exploradas de forma que o professor não seja o único informante da 

turma, a heterogeneidade do grupo deve ser um aliado para troca de informações entre 

eles, colaborações e consequentemente da aprendizagem. Fazê-los participar de 

práticas de leituras, recebendo incentivo e ajuda de leitores mais experientes, sem que 

isso se transforme em práticas repetitivas de atividades em sala de aula. 

Essa heterogeneidade existente em sala de aula deve ser explorada e 

não camuflada. Há inúmeras instituições que ainda indicam o livro para o aluno ler. 

Assim, o livro é indicado e não escolhido, é imposto. Às vezes dá a escolha entre três 

obras, ou autores, e ao final, o aluno é obrigado a fazer um resumo, uma ficha, um 

encarte de trabalho. Abramovich (1997, p. 142), se pergunta “como estabelecer um 

prazo determinado para a fruição, o que esse resumo acrescenta, soma e amplia para a 

criança?” Como é possível achar que todas as crianças de uma sala de aula, entre 

meninas e meninos, com suas individualidades e características, interpretem da mesma 

maneira, mesmo sendo de uma mesma faixa etária? O modo como cada uma se 

emociona, se alegra, acha chato ou legal, é seu e é único. 
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Geralmente, na escola de ensino fundamental, a escolha inicial dos 

livros, tem como parâmetro os clássicos, que são livros com mais de 50 anos atrás, 

com autores consagrados com uma linguagem elaborada, que possivelmente, nem o 

professor ainda o leu.  “Portanto, essa obra exigirá um leitor mais experiente, e se for 

introduzida sem levar em conta o nível de compreensão do leitor, poderá afastá-lo, ao 

invés de trazê-lo à leitura”. (SILVA, 2006, p.76). Por isso é importante respeitar a 

escolha da criança e lembrar que o processo de aprendizagem parte do mais simples 

para o mais complexo, e não o inverso. 

Além do documento Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), temos 

também o documento Mais um ano (BRASIL, 2007, p.72 - 73) que aborda a questão da 

literatura, ainda que, de maneira sucinta: 

 

A literatura é um bem cultural da humanidade e deve estar disponível para 
qualquer cidadão; a leitura do texto literário é fonte de prazer e precisa, 
portanto, ser considerada como meio para garantir o direito de lazer das 
crianças e dos adolescentes; a leitura do texto literário promove no ser humano 
a fantasia, conduzindo-o ao mundo do sonho; possibilita, ainda, que os valores 
e os papéis sociais sejam ressignificados, influenciando a construção de sua 
identidade; por fim, sem termos a pretensão de esgotar tais razões, promove a 
motivação para que crianças e adolescentes aprendam a ler e possibilita inseri-
los em comunidades de leitores. 

 

Desta forma, é importante que os momentos de leituras compartilhadas 

sejam explorados em sala de aula, quando o professor lê para seu grupo, ou ainda, 

algum outro aluno, mas, desde que seja respeitada a individualidade de cada um, 

sempre que possível, deixar os alunos escolherem seus autores e obras preferidas. 

Após as leituras é importante que o professor converse com a criança 

sobre o lido, para saber se gostou ou não do que leu, se concorda ou não com a leitura. 

Discutir sobre uma história contada, se foi rápida ou não, se conseguiu entender, o que 

achou dos personagens, como imaginou ser cada um, se teve um final esperado ou 

não, discutir o começo da história, analisar o livro, a capa, a paginação, o tamanho das 

letras, as imagens, a capa, a orelha, enfim “deglutir e enxergar o livro como um todo e o 

todo do livro” (ABRAMOVICH, 1997, p. 146). 

A seguir apresentaremos algumas condições para que a escola 

desenvolva muito mais que a capacidade de ler, o gosto e o compromisso com a leitura, 
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de acordo com, BRASIL (Parâmetros Curriculares Nacionais) (1997, p. 43), é preciso 

que os leitores iniciantes consigam entender que com a leitura terão autonomia e 

independência, é preciso que eles achem a leitura interessante, desafiadora, que dará 

confiança a eles, pois uma prática de leitura que não desperte e cultive o desejo de ler 

não é uma prática pedagógica eficiente. Por isso é necessário que a escola tenha uma 

biblioteca, organize momentos de leitura livre, atividades diárias de leitura com a 

mesma importância das demais atividades, possibilite que os alunos escolham seus 

livros, ofereça os empréstimos de livros e uma variedade de livros, pois é mais 

importante do que ter uma grande quantidade do mesmo livro. 

Aguiar (1993, p. 17) reafirma que, para se produzir um ensino eficaz da 

leitura da obra literária, deve cumprir alguns requisitos como: dispor de uma biblioteca 

bem aparelhada, com bibliotecários que promovam o livro literário, professores leitores 

com boa fundamentação teórica e metodológica, programas de ensino que valorizem a 

literatura, e, sobretudo, uma interação democrática e simétrica entre alunos e 

professores. 

No entanto, esses requisitos iniciais para formação de leitores na escola 

não acontecem como um passo de mágica é preciso que realmente se cumpram essas 

propostas, tornando-as viáveis para essa formação. Partindo destes pressupostos, Silva 

(2006, p. 73-74) acrescenta que é preciso saber qual a concepção de mediação de 

leitura que a escola tem, se ela coopera ou não para a fomentação da leitura, além das 

condições físicas e materiais, a figura do professor-mediador é imprescindível nesse 

processo, pois é ele quem estruturará a ação pedagógica traçada pela escola. 

A criança não começa a ler simplesmente porque dizem que ler é bom, 

o discurso é bonito, mas só é válido quando colocado em prática realmente, por isso, 

para as crianças dos anos iniciais começarem a ler é fundamental um conjunto de 

estratégias pedagógicas que de fato levem as crianças ao encontro do livro, num 

contato constante nessa fase inicial, principalmente no primeiro ano do Ensino 

Fundamental. 

 

3.2 A Biblioteca da escola 
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Apresentar a criança a uma livraria também é importante, pois a criança 

terá a ideia do que existe, dos livros que são lançamentos, dos livros que foram 

reeditados, dos clássicos. Ao habituar-se a esse ambiente, a criança cria intimidade 

com esse lugar, se sente à vontade, incorporando no futuro, esse espaço em sua vida, 

ou melhor, tem a presença do livro em sua vivência. E essa apresentação precisa ser 

como se fosse um passeio ao parque, ou ao zoológico, possibilitando a descoberta de 

maravilhas insuspeitas. (ABRAMOVICH, 1997) 

Esse hábito de ir às livrarias, assim como em sebos, estimulam as 

crianças a criarem suas próprias bibliotecas particulares, a guardarem o dinheiro de sua 

mesada, ou pedir um livro que gostou de presente e dar valor a esse brinquedo tão 

especial. Assim, o gosto pela leitura é cultivado de maneira natural e, acima de tudo, 

prazerosa. E essa biblioteca não precisa compor-se de mil livros, não, trata-se de um 

espaço onde a criança tenha acesso, num canto da casa, de uma estante, ou de seu 

quarto ou na sala, onde achar melhor, para escolher um livro conforme seu gosto, 

arrumar os livros por cor, tamanho, por autor, ou por preferências.  

Neste espaço, a criança precisa ter autonomia para poder escolher um 

livro que já leu várias vezes e ler novamente, assim como, saber o momento em que se 

encheu daquela história e passá-la adiante, doar para alguém, emprestar, trocar, ou 

simplesmente substituí-lo por outro, mas a criança precisa saber que isso é normal, que 

se saturar de um livro é comum e faz parte do processo de formação do leitor. 

Depois de construir a biblioteca particular é hora de incentivar a 

construção da biblioteca escolar. “Não é tão complicado assim organizar a biblioteca da 

escola. É preciso estar convencido de sua importância, de sua necessidade, para 

empenhar e mobilizar os alunos na sua concretização”. (ABRAMOVICH, 1997, p. 154). 

Primeiro é preciso conseguir livros, interessar a sala de aula, de modo que cada um 

traga um livro de casa, peça ao irmão mais velho, ao vizinho, à tia, à comunidade como 

um todo e procure também entidades públicas que façam doações. E esses livros não 

necessariamente precisam ser novos, podem ser reaproveitados, reencapados. Não 

importa o gênero, podem ser revistas, gibis, folhetos, enciclopédias, dicionários, bíblia, 

contos etc. No entanto, a biblioteca para crianças deve ser levada com a maior 

seriedade, ou seja, o livro pode até ser usado, mas é importante que fique claro que 
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não é porque os livros são usados, que terá menor importância, a escola como um todo 

precisa ter um compromisso com essa biblioteca e utilizá-la como deve ser. 

O passo seguinte é organizar o material arrecadado, pode ser uma 

biblioteca de sala de aula como uma única para a escola toda. Então cada uma terá 

uma arrumação diferenciada. A biblioteca de sala de aula precisa conter textos 

adequados para aquela faixa etária, como por exemplo, uma sala de primeiro ano 

precisa ter textos curtos, ainda com imagens para que a criança consiga compreender 

sem a presença de um adulto, para que a criança conte para os colegas do seu jeito, 

inventando e imaginando as histórias, incentivando a alfabetização. 

Agora se for uma biblioteca para a escola toda é necessário se ter um 

compromisso pedagógico, ter planejamentos dos objetivos desta biblioteca, a quem se 

destina e como será utilizada. Além disso, é preciso uma estruturação da equipe que irá 

trabalhar diretamente com as crianças. E é aqui que entra a figura do bibliotecário em 

conjunto com professores, serão responsáveis pela disseminação da leitura. Para poder 

organizar e separar, de maneira que facilite o acesso, o controle e que realize os 

empréstimos. Segundo Júnior 2006 (p. 53-54), para a escolha de um bibliotecário, não 

é suficiente analisar o seu perfil, é preciso mais que isso, escolher o profissional como 

um todo, não somente suas características, pois o bibliotecário adequado é aquele que:  

 

Está em constante questionamento; é aquele que procura conhecer sua área de 
atuação; é aquele que tem consciência de que o usuário é seu fim ultimo; que 
sabe que as informações com as quais lida não são neutras e imparciais; que 
está sempre procurando conhecer os motivos, o que há por trás de suas ações; 
é aquele que sabe que a informação é imprescindível para a formação do 
cidadão. O bibliotecário escolar é aquele que reconhece sua profissão como 
importante e necessária para a sociedade e se reconhece como um agente de 
transformação social. 
 
 

Esse bibliotecário escolar deve ser um leitor, deve promover de fato a 

leitura, mostrando assim, para alunos e professores, seu interesse e envolvimento com 

esse mundo, essa é uma característica que o difere dos demais bibliotecários  que 

tratam da informação de maneira geral. Cabe, ao bibliotecário escolar a 

responsabilidade de educar e de apoiar a escola no cumprimento do seu Projeto 

Político Pedagógico. (MARTINS; BORTOLIN, 2006).  
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O bibliotecário pode ser enquadrado como um mediador da leitura, 

assim como os professores, que devem ser necessariamente leitores, leitores críticos, 

pois, por meio de uma leitura pluralizada e enraizada em bases sólidas, o mediador 

tende a valorizar sempre seus valores éticos, políticos, sociais e culturais. (MARTINS, 

2006, p. 61). 

Assim, com uma boa biblioteca, com um mediador de leitura que 

desempenha com êxito seu papel de incentivador do hábito de ler, juntamente com 

propostas de atividades em sala de aula, que realmente trate a literatura com a mesma 

importância das demais disciplinas, provavelmente, esse será o caminho para a 

formação de um bom leitor. 

As atividades pedagógicas da biblioteca escolar precisam, 

efetivamente, estar no currículo da instituição oferecendo no cronograma da escola a 

hora do conto, saraus literários, clube da leitura, que são momentos em que o professor 

ou o bibliotecário realiza atividades destinadas à leitura. Podem ser realizados em sala 

de aula ou mesmo no pátio, ou na própria biblioteca, incentivando a ida dos alunos à 

biblioteca e sua melhor ambientação e familiarização com o este ambiente. 

Os empréstimos dos livros também são de grande importância, pode 

ser sugerido que os alunos realizem empréstimos semanais, com uma data 

estabelecida no cronograma da turma para visitarem a biblioteca e escolherem o livro 

que desejam levar para casa. Neste mesmo cronograma estabelecer a data de 

devolução e realizar a roda literária, que pode ser uma breve discussão sobre o livro 

que leu, suas indicações comentários e críticas.  

Desta maneira, a biblioteca escolar é um grande aliado para a formação 

da criança e na disseminação do gosto pela leitura quando elaborada e colocada em 

prática em sala de aula, em conjunto com os professores, mediadores de leitura, e a 

comunidade. Vale ressaltar que é de suma importância que a biblioteca seja vista como 

um espaço privilegiado para descobertas, prazeres, e conhecimento, por isso é 

importante o hábito de frequentar a biblioteca escolar, aliado ao processo de 

alfabetização. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Vimos que o livro, desde sua origem, passou por mudanças 

consideráveis, desde o rolo de pergaminho, ao livro que conhecemos hoje, que pode 

ser manipulado, carregado, para onde formos. E mesmo com todas as transformações 

no decorrer dos séculos, seu objetivo foi e é o mesmo, informar, entreter, divertir, 

esclarecer, etc. 

Foi assim no mundo e aqui no Brasil também, mas percebemos que 

hoje ainda é preciso que o incentivo à literatura seja reforçado, e para que isso ocorra é 

preciso um engajamento de várias pessoas envolvidas. A principal ferramenta para 

esse acontecimento é a conscientização da enorme importância que tem o ato de ler. E 

a partir disso, envolver a escola, o professor e o aluno nesse processo de formação de 

um leitor. 

Desta maneira, é preciso que se conheça a criança, como é o seu 

desenvolvimento nesse período, como é a sua construção de significados, como é a 

sua linguagem e pensamento, como é a sua evolução psíquica, e respeitar suas 

escolhas, aliando ao processo de alfabetização, o gosto pela leitura, de maneira natural 

e prazerosa, de um modo significativo para a criança. Pode ser apresentado para ela, 

os contos de fadas, leitura de textos diferentes, textos literários, fábulas. 

Por meio das atividades pedagógicas é necessário o incentivo 

constante do contato com a literatura e a leitura através de idas à biblioteca, 

empréstimos de livros, hora do conto, mediados pelo professor e pelo bibliotecário que 

devem estar envolvidos num mesmo processo de alfabetização e de formação de 

leitores. 
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